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Auditrapport
Organisatie

Bedrijfsnaam : Locas Beheer B.V.
Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V. 
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV  

Contactpersoon : Dhr. Ronald Kortekaas
E-mail : r.groeneveld@locastechniek.nl

Vestigingsadres : Westerweg 198 C
1852 AP  HEILOO
Netherlands

Postadres : Westerweg 198 C
1852 AP  HEILOO
Netherlands

Tel : 072-5333481
Fax :

Website : www.locastechniek.nl
E-mail : Ronald Kortekaas <r.kortekaas@locastechniek.nl>

Bedrijfslocaties :  Locas installatietechniek 
B.V.
’s Gravendijckseweg 31
2201 CZ NOORDWIJK
en
Westerweg 198 C
1852 AP  HEILOO

 Installatiebedrijf Goes-
Plooy B.V.
A. Hofmanweg 44 A, 
2031BL HAARLEM
en
’s Gravendijckseweg 31
2201 CZ NOORDWIJK

 Stef Swart 
Electrotechniek B.V. 
Kamerlingh Onnesstraat 27-Q , 
1821 BP ALKMAAR
en
A. Hofmanweg 44-A, 
2031 BL HAARLEM

 

Medewerkers (Fte) : Operationeel 114
Overhead 24

138

Projecten gelijktijdig : 9

Onderzoek : A10

Audit type : ISO 9001:2015 Herevaluatie
BRL 6000-AB:2016 Herevaluatie
BRL 6000-21/00:2019 Speciale audit
VCA*:2017/6.0 Speciale audit

Datum : 20-8-2020, 26-8-2020, 7-9-2020, 8-9-2020, 9-9-2020, 11-9-2020, 15-9-2020, 28-10-
2020, 24-2-2021

Rapportversie : 1

Audit Team

Teamleider : Dirk Konijnenberg
Auditteam : Michiel Siemerink, BRL 6000-AB: 2016 en ISO9001

Dirk Konijnenberg, ISO 9001:2015 BRL6000-AB en VCA
Jeroen de Vrught, BRL6000-21

Normeisen

Reglement(en) : Kiwa Reglement voor certificatie: 2017

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK

Uitvoerend onderdeel:
Wilmersdorf 50
7300 AC Apeldoorn
Tel (0)88 998 33 93
Fax (0)88 998 35 43

www.kiwa.nl
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Norm(en) Scope/Nace Certificaatnr. Einddatum

ISO 9001:2015 28C KSC-K65488 4-11-2020
-Locas Beheer B.V.;
Het ontwerpen, installeren en het verlenen van service en onderhoud aan werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installatie installaties en uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden. 

BRL 6000-AB:2016 28C K85551 4-11-2020
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V. 
04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.
07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen.

BRL 6000-AB:2016 28C K47745/07 4-11-2020
- Locas installatietechniek B.V. 
04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.
05 Middelgrote gasinstallaties (= 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van
bouwwerken, anders dan individuele woningen.
07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen.
08 Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele 
 

BRL 6000-AB:2016 28C K102773/01 22-11-2022
-Stef Swart Elektrotechniek BV (Haarlem en Alkmaar)
01 Elektrotechnische installaties van individuele woningen.
02 Middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele 
woningen.

BRL 6000-AB:2016 28C K63536 4-11-2020
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V. 
16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 130 KW

BRL 6000-21/00:2019 28C K102775 22-11-2022
- Locas installatietechniek B.V.
BRL6000 deelgebied 21, subdeelgebied:
1. Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele
woningen (ontwerpen, klein)
2. Installeren van Energiecentrales van
bodemenergiesystemen van individuele
woningen (installeren, klein)

VCA*:2017/6.0 28C / 43.21 43.22 43.9 VCA-K47744 4-11-2020
Locas Beheer B.V.:
Het installeren en het verlenen van service en onderhoud aan werktuigbouwkundige en elektrotechnische 
installatie installaties en uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden. 

Voorafgaand aan de audit
Uitgangspunten voor de audit: Om reden van een organisatorische verschuiving van activiteiten en 

wijziging in de organisatorische structuur bestond er aanleiding om de 
overeenkomst te wijzigen. 
De toevoeging en verplaatsen van activiteiten naar een nieuwe 
organisatorische eenheid Stef Swart BV waarin de elektrotechnische 
werkzaamheden van Installatiebedrijf Locas BV zijn verplaatst was 
aanleiding om extra tijd 0,5 dag te besteden.
Calculatie: 2020-10-16
Overeenkomst: 2014-09-30
Overeenkomst mbt uitbreiding: 2019 09 06

C

Resultaten van voorafgaande 
drie jaar:

De bedrijfs- en auditresultaten van de voorafgaande drie jaar zijn C
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beoordeeld.
>> Het managementsysteem wordt in voldoende mate beheerst, de door 
Kiwa geconstateerde tekortkomingen zijn niet structureel en worden altijd 
op adequate wijze opgelost.

Toepassingsgebied: Het gehele toepassingsgebied, zoals bij de norm(en) is beschreven,  is van 
toepassing op alle locaties.

C

Wijzigingen in de organisatie: Organisatorische verschuiving van activiteiten en wijziging in de 
organisatorische structuur bestond er aanleiding om de overeenkomst te 
wijzigen. 
De toevoeging en verplaatsen van activiteiten naar een nieuwe 
organisatorische eenheid Stef Swart BV waarin de elektrotechnische 
werkzaamheden van Installatiebedrijf Locas BV zijn verplaatst was 
aanleiding om extra tijd 0,5 dag te besteden.

NVT

Wijzigingen in de norm: Er zijn geen normwijzigingen.
Tijdens de audit zal deelgebied BRL6000-21 als uitbreiding van de scope 
uitgevoerd.
Ook zal voor VCAx de overgang zijn van 2008 naar 2017

C

Wijzigingen in wet / 
omstandigheden:

Geen wijzigingen m.b.t. omstandigheden/wetgeving . C
Vooraf ontvangen gegevens: Voorafgaand aan het onderzoek zijn de volgende documenten ontvangen: 

Handboek Locas Beheer BV
Directiebeoordeling Locas Beheer BV
Interne audit.

C

Auditdoelstelling:  Kiwa de volgende specifieke aandachtspunten en doelstellingen:
Beoordeling specifiek 
- Integratie uitbreiding managementsysteem van elektrotechnische 
werkzaamheden Stef Swart BV
- Scope uitbreiding deelgenied BRL-6000-21
- Overgang VCA 2008 naar 2017

C

Geïntegreerde audit: Deze audit is als geïntegreerde audit uitgevoerd. In de tijdsbesteding is 
hiermee rekening gehouden. 

C

Vooronderzoek (fase 1)
Auditplan Het auditplan is ter afstemming op 20/08/2020 per mail naar de klant 

verzonden en door de klant akkoord bevonden. Omdat er op de auditdag 
aanvullende gedetailleerde afspraken met de klant zijn gemaakt is het 
auditplan in dit rapport op aspecten van functies/ namen/ projectlocaties 
aangepast aan de werkelijk uitgevoerde audit.

C

Organisatiebeschrijving: De (juridische) relatie tussen de verschillende (deel)bedrijven zijn: Locas 
Beheer BV is gevestigd te Heiloo en heeft twee werkmaatschapijen Locas 
Installatietechniek BV en Goes Plooy B.V. . Tevens is er een 
organisatorische eenheid tussen Locas Beheer en Stef Swart BV (niet 
juridisch) deze organisatoriscge eenheid wordt bestuurt uit hoofden van 
dezelfde directie en is er zeggenschap over Stef Swart B.V. De structuur 
maakt onderdeel uit van 1 managementsysteem en is ook als zodanig 
benoemd en vastgelegd. Aansturing blijkt uit het gezamenlijke beleid, 
procedures, en gezamenlijk directieoverleg directie en alle drie 
vestigingsleiders van de genoemde BV's.

C

Ploegendienst: Binnen het bedrijf wordt niet in ploegendienst/shifts gewerkt.
 

C

Auditteam De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen. 
Wel is er besproken om de vervolgaudit voor de BRL en voor VCA een 
nieuw auditor in te brengen.

C

Handboek, procedures De systeemdocumentatie is vastgesteld in het handboek  d.d. 19-11-2019. 
In het huidige handboek zijn alle aspecten voor de ISO 9001, BRL 6000 en 
VCA* opgenomen. 

C

Adviseur Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer/onderhoud van hun zorgsysteem extern 
geadviseerd door dhr. J. Klijn van Kenteq ( tijdens de audit dagen is deze 
heer niet aanwezig geweest) 

C

Doelstelling fase 1 Tijdens de audit bestond er geen directe noodzaak om een fase 1 
onderzoek separaat uit te voeren. Alleen voor de overgangen van 
VCAx:2008 naar 2017.

C

Vooronderzoek fase 1 Tijdens de audit bestond er geen directe noodzaak om een fase 1 
onderzoek separaat uit te voeren, Alleen voor de overgangen van 
VCAx:2008 naar 2017.

C
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Overgang fase 1 naar fase 2: Tijdens de audit bestond er geen directe noodzaak om een fase 1 
onderzoek separaat uit te voeren, Alleen voor de overgangen van 
VCAx:2008 naar 2017.

C

Multisite Multisite is mogelijk want:
- Managementsysteem: Er is sprake van één managementsysteem 
- Interne audits: De organisatie heeft een eigen interne auditsystematiek 
waarbij een omvangsanalyse wordt uitgevoerd. Een tekortkoming uit de 
interne audit wordt beoordeeld op consequenties voor alle locaties van de 
organisatie 
- Er is sprake van operationele zeggenschap vanuit de organisatie over de  
locaties:  De centrale functie heeft operationele zeggenschap over de 
(neven)locatie, waardoor men invloed heeft op beleid, personeel, financiën, 
organisatiestructuur en kwaliteit van de uitvoering. 

C

Overeenkomst: Om reden van een organisatorische verschuiving van activiteiten en 
wijziging in de organisatorische structuur bestond er aanleiding om de 
overeenkomst te wijzigen. 
De toevoeging en verplaatsen van activiteiten naar een nieuwe 
organisatorische eenheid Stef Swart BV waarin de elektrotechnische 
werkzaamheden van Installatiebedrijf Locas BV zijn verplaatst was 
aanleiding om extra tijd 0,5 dag te besteden.

C

Aandachtspunten Belemmerend

Implementatieonderzoek (fase 2)
Implementatieonderzoek (fase 
2):

In de planning is rekening gehouden met een steekproef over de 
verschillende bedrijven/bedrijfsonderdelen/bedrijfsprocessen. 

C

Normuitsluitingen Alle norm aspecten zijn van toepassing. C
Acties uit vorige audit Corrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief en 

doeltreffend doorgevoerd. Zie auditmatrix.
C

Effectiviteit systeem Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties) KT>C
Logo's / pictogrammen Het gebruik van logo's, pictogrammen, certificaat is conform het reglement. C
Klachten De klachtenprocedure functioneert effectief. C
"Must"-vragen VCA De "must"-vragen zijn effectief geïmplementeerd. KT>C
Multisite:  De centrale organisatie is geaudit. Alle vestigingen zijn bezocht waarbij het 

aantal te bezoeken vestigingen voldoet aan de calculatie. De omvang en 
frequentie van de beoordeling van de nevenvestigingen is afhankelijk 
geweest van de risico’s en activiteiten.
De toepassing van het multisiteprincipe is mogelijk vanwege:
- De activiteiten op de vestigingen vallen binnen het eenzelfde basisproces 
cq EAC-(deel)code;
- De centrale directie o heeft (organisatorische) zeggenschap en controle 
over betreffende vestigingen;
- De aanwezigheid van een centraal- of hoofdkantoor;
- Er is een gemeenschappelijk managementsysteem;
- Er is middels interne audits continu toezicht op de vestigingen;
- De nevenvestigingen moeten corrigerende maatregelen vanuit het 
hoofdkantoor doorvoeren;
- Er is een centrale managementreview;
- Alle vestigingen zijn onderdeel van het auditprogramma en zijn minimaal 
eenmalig intern geaudit;
- De gehele organisatie voldoet aan de te getoetste eisen.

C

Verbeteringen: Het bedrijf heeft de volgende mogelijkheden tot verbetering: > de 
organisatie groeit en alle KAM activiteiten worden momenteel door de 
directeur zelf uitgevoerd geadviseerd wordt om een nieuwe KAM 
medewerker hiervoor te benoemen

C

Positieve punten: Als positief punt is op te merken: -
Koers om de afstand tussen werkvloer en management te verkleinen. 
doelstelling dat medewerkers plezier moeten hebben in hun werk, middels 
sessies is het voltallige personeelbetrokken geweest en bevraagt om input 
te geven op de verdere ontwikkeling en koers van het bedrijf.

C

Audittechnieken op afstand 
(remote auditen)

Er is gebruik gemaakt van door Kiwa erkende methodieken (bijv. e-mail , 
telefoon, Microsoft teams) of methodieken van de klantorganisatie. 

De effectiviteit en de betrouwbaarheid van de audit is voldoende, want 
audit is ter plekke uitgevoerd.

C

Tijdsbesteding VCA Aan de audit werd voor wat betreft VCA aspecten 18 uur besteed. C
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Dit is in overeenstemming met de optelsom van de respectievelijke tabellen 
voor fase1, implementatie, projecten  en evt. vestigingen zoals die zijn 
opgenomen in de bijlage over tijdsbesteding. 

Incidenten Er hebben zich het afgelopen jaar wel ernstige incidenten of wettelijke 
overtredingen voorgedaan, waarbij I-SZW betrokken geweest is. 
Kiwa heeft hier niet een melding van ontvangen.
 
Er hebben zich het afgelopen jaar wel stilleggingen voorgedaan van 
projecten waarbij de organisatie betrokken was.

C

Advies: De audit heeft volgens de auditdoelstellingen plaatsgevonden. Hierbij is 
geconstateerd is dat het bedrijf voldoet aan de eisen; het 
managementsysteem is doeltreffend en heeft het vermogen om aan de 
toepasselijke eisen en de verwachte resultaten te voldoen en heeft een 
effectief proces van interne audits en directiebeoordeling. Tevens is het 
passend en geschikt bij het toepassingsgebied zoals aangegeven in dit 
rapport. De onderliggende positieve bewijs hiervoor is vastgelegd in de 
auditmatrix.
(Zie ook hieronder verdere uitwerking en wijziging van certificaten als 
onderdeel van het advies)

C

Slotgesprek Ronald Kortekaas (V&G en tevens preventiemedewerker) en Richard 
Groeneveld (directeur/eigenaar en eindverantwoordelijke V&G) waren 
tijdens het slotgesprek wel aanwezig. 
OR-vertegenwoordiging is niet aanwezig omdat het een slapende OR is. 
(Geen belangstelling, ook niet na herhaaldelijk verzoek van de directie).

C

Juistheid auditprogramma Na afloop van de audit is de juistheid van het auditprogramma beoordeeld.
Hierbij is geconcludeerd dat de auditor de audit volledig en naar 
tevredenheid heeft kunnen uitvoeren.

C

Bevindingen (definitie)

C -  Conform : Voldoet aan de normeis.
Info: eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze 
aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder 
doorontwikkeld worden.

T -  Tekortkoming : Na afloop van de audit is/zijn er 3 tekortkoming(en) met het management besproken en 
als zodanig geaccepteerd.

(niet mogelijk bij VCA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis.
Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de 
organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De 
geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een 
certificatie-advies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens 
de volgende audit.

KT -  Kritische Tekortkoming : Na afloop van de audit is/zijn er 4 kritische tekortkoming(en) met het management 
besproken en als zodanig geaccepteerd.
Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis.
Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of 
niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande 
corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld 
alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit 
noodzakelijk.
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Vervolgafspraken
ISO 9001 : Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) 

tijdens de volgende audit op:  05-07-2021, 06-07-2021, 07-07-2021, 08-07-2021, 09-
07-2021, 12-07-2021, 13-07-2021, 14-07-2021, 15-07-2021, 16-07-2021, 19-07-2021, 
20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021 en 23-07-2021

BRL 6000-AB : Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) 
tijdens de volgende audit op:  05-07-2021, 06-07-2021, 07-07-2021, 08-07-2021, 09-
07-2021, 12-07-2021, 13-07-2021, 14-07-2021, 15-07-2021, 16-07-2021, 19-07-2021, 
20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021 en 23-07-2021

BRL 6000-21/00 : Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) 
tijdens de volgende audit op:  05-07-2021, 06-07-2021, 07-07-2021, 08-07-2021, 09-
07-2021, 12-07-2021, 13-07-2021, 14-07-2021, 15-07-2021, 16-07-2021, 19-07-2021, 
20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021 en 23-07-2021

VCA* : Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) 
tijdens de volgende audit op:  05-07-2021, 06-07-2021, 07-07-2021, 08-07-2021, 09-
07-2021, 12-07-2021, 13-07-2021, 14-07-2021, 15-07-2021, 16-07-2021, 19-07-2021, 
20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021 en 23-07-2021

Beoordeling corrigerende maatregelen

Beoordelingsresultaat
ISO 9001 : De beoordeling van de corrigerende maatregelen is opgenomen in de rapportbladen.

De corrigerende maatregelen en de effectiviteit daarvan zijn als voldoende beoordeeld.
BRL 6000-AB : De beoordeling van de corrigerende maatregelen is opgenomen in de rapportbladen.

De corrigerende maatregelen en de effectiviteit daarvan zijn als voldoende beoordeeld.
VCA* : De beoordeling van de corrigerende maatregelen is opgenomen in de rapportbladen.

De corrigerende maatregelen en de effectiviteit daarvan zijn als voldoende beoordeeld.

Certificatieadvies

Het auditteam adviseert Kiwa tot:
ISO 9001 : herverlening van het certificaat.
BRL 6000-AB : herverlening van het certificaat.
VCA* : herverlening van het certificaat.

Bij deze audit is een steekproef van de organisatie en zijn bedrijfsprocessen getoetst. De resultaten van deze audit zijn dus gebaseerd op een 
proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie.

Bij een toelatingsonderzoek, een herevaluatie of bij Kritische tekortkomingen zal er (met dit advies als basis)  intern binnen Kiwa een 
onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. Op basis van de uitkomst van de review zal een certificatiebeslissing worden genomen.

Eventuele bijzonderheden:

Deze audit is al wel opgemaakt voor BRL6000-21, maar is geen onderdeel van deze audit, en daarom leeg is. 
Deze hoeft dus niet beoordeeld te worden. Daarbij is het voor deelgebied 21 een speciale audit die omgezet moet 
worden naar de nieuwe norm, maar nog niet buiten de HER-datum valt. Wordt uitgevoerd op 24-02-2021

ZIEN: 2021 Stef Swart: deelgebied 2. Omdat voor Stef Swart dit jaar een 1e opvolging was, en in 2019 is 
deelgebied 2 gezien, is het dit jaar voor akk.

Voorsteldagen voor de audit van 2021 zijn indicatief gesteld in juli. de planning van KIWA zal dit nog nader 
afstemmen.
@ Richard, kun jij in de agenda van Michiel en mij de eerste opvolging plannen. Contract geeft aan 7,75 dag 
netto on site betekend dit 6 dagen dus 3 dagen DK en 2dagen Michiel. En 1 dag Jeroen ivm deelgebied 21.  
(voorstel eerste week juli 2021). Graag Michiel en Jeroen informeren voor vrijdag zodat Michiel het voorstel in het 
rapport kan overnemen.

Verloop van het auditproces:
Beoordeling auditresultaten voorafgaande drie jaar:
De bedrijfs- en auditresultaten van de voorafgaande drie jaar zijn beoordeeld.
Het managementsysteem wordt in voldoende mate beheerst, de door Kiwa geconstateerde tekortkomingen zijn 
niet structureel en worden altijd op adequate wijze opgelost.

Wijzigingen in de organisatie:
Voorafgaand aan het onderzoek zijn er geen organisatiewijziging bekend.

Wijzigingen van omstandigheden / in wetgeving:
Er zijn in de context van de audit geen wetswijzigingen bekend.
Het bouwbesluit 2012 is van toepassing.
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Bedrijfsgegevens:
Calculatie: 2020-10-16
Overeenkomst: 2014-09-30
Overeenkomst mbt uitbreiding: 2019 09 06
De overeenkomst en/of calculatie is aangepast aan bovenstaande gegevens.

Vooraf ontvangen gegevens:
Voorafgaand aan het onderzoek zijn de volgende documenten ontvangen: Handboek, KvK, Beleidsverklaring en 
Interne audit.

Implementatieonderzoek (fase 2):
Gehele systeem is beoordeeld en voldoet aan de gestelde eisen. Zie auditmatrix/auditplan.

Het gehele toepassingsgebied is getoetst op de volgende projecten/dossiers zoals vastgelegd in het auditplan en 
op de procescontrolebladen.
Alle aspecten van het toepassingsgebied zijn beoordeeld.

Teamleider Kiwa Review en certificatiebeslissing Kiwa
Naam Dirk Konijnenberg (voor intern gebruik Kiwa) Naam
Datum 9-11-2020 Datum
Handtekening   Handtekening
  

Dit rapport heeft de volgende bijlagen:
Auditprogramma, komende 3 jaar
Kiwa Progressmodel
Auditmatrix
Ongevallen statistiek
5 rapportblad(en)
Auditplan

Los bijgevoegde documenten:

Rob Vriens
17 november 2020



Locas Beheer B.V.
Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V. 
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV  

Audit A10  Rapportversie 1  Pagina 9 van 52

Auditprogramma, komende 3 jaar
Audit: A8 A9 A10 A11 A12 A13
Datum: 17-09-2018 27-08-2019 20-08-2020 + 12mnd + 24mnd + 36mnd
Norm: ISO 9001 (1e 

opv)
BRL 6000-AB 

(1e opv)

ISO 9001 (2e 
opv)

BRL 6000-AB 
(spec)

ISO 9001 (her)
BRL 6000-AB 

(her)
BRL 6000-

21/00 (spec)
VCA* (spec)

Directiebeoordeling ■ ■ ■ ■ ■ ■
Interne audits ■ ■ ■ ■ ■ ■
Continue verbeteren ■ ■ ■ ■ ■ ■
Management van wijzigingen ■ ■ ■ ■ ■ ■
Correctieve maatregelen ■ ■ ■ ■ ■ ■
Preventieve maatregelen ■ ■ ■ ■ ■ ■
Klachten ■ ■ ■ ■ ■ ■
Logo gebruik ■ ■ ■ ■ ■ ■
Doeltreffendheid systeem ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vestiging(en):
Hoofdvestiging ■ ■ ■ ■ ■ ■
Locas installatietechniek B.V. ■ ■ ■ ■ ■
Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V. ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stef Swart Electrotechniek B.V. ■ ■ ■ ■ ■

Scope-onderdelen en/of specifieke onderwerpen:

Hoofdvestiging 
te Heiloo incl 
subvestiging 
m.b.t. het 
toepassinggeb
ied 

Ontwerp
Installatie
Onderhoud
Werktuigbowk
undig
Electrotechnis
ch
Dakbedekking

Ontwerp
Installatie
Onderhoud
Werktuigbowk
undig
Electrotechnis
ch
Dakbedekking

Ontwerp
Installatie
Werktuigbowk
undig
Electrotechnis
ch

ZIEN: 2021 
Stef Swart: 
deelgebied 2

Installatie
Werktuigbowk
undig
Electrotechnis
ch

Ontwerp
Installatie
Onderhoud
Werktuigbowk
undig
Electrotechnis
ch
Dakbedekking

Systeem

Managementsysteem C ■ ■ ■
Gedocumenteerde informatie C ■ ■ ■

Organisatie en Leiderschap

Leiderschap C C ■ ■ ■
Organisatie C ■ ■ ■
Communicatie KT>C ■ ■ ■

Personeel management

Vakbekwaamheid T>C ■ ■ ■
Veiligheid C ■ ■ ■
Gezondheid C ■ ■ ■

Strategie en Beleid

Risico's en wetgeving C ■ ■ ■
Beleid en doelen C ■ ■ ■

Assetmanagement

Middelen KT>C ■ ■ ■
Werkomgeving C C C ■ ■ ■
Meetapparatuur C ■ ■ ■

Procesmanagement

Algemeen C C C ■ ■ ■
Verkoopproces C ■ ■ ■
Ontwerpproces C ■ ■ ■
Inkoopproces C ■ ■ ■
Productieproces C ■ ■ ■
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Klanten

Klanttevredenheid C C C ■ ■ ■
Leveranciers

Leveranciersbeoordeling C C ■ ■ ■
Resultaten

Procesmonitoring KT>C ■ ■ ■
Interne audits T>C ■ ■ ■
Afwijkingen/incidenten C ■ ■ ■
Noodsituaties C ■ ■ ■
Verbeteringen C ■ ■ ■

Evaluatie

Systeemevaluatie C ■ ■ ■
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Kiwa Progressmodel
Het Kiwa Progress toetsingsmodel is ontwikkeld voor audits op het gebied van systeemcertificering.
Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM (www.efqm.com) en het INK (www.ink.nl).
Het stelt de Kiwa-auditor in staat om procesmatiger te werken en de normaspecten van diverse normen op 
overzichtelijke wijze te bundelen via een aantal vaste, herkenbare op de bedrijfsprocessen afgestemde 
aandachtsgebieden.
Met het model kan de auditor flexibel schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor
op een efficiëntere wijze plaatsvinden en bevat derhalve meer inhoud en toegevoegde waarde.

Systeem
Managementsysteem

Gedocumenteerde informatie

MedewerkersPersoneel 
management

Vakbekwaamheid
Veiligheid

Gezondheid

Klanten
KlanttevredenheidStrategie en Beleid

Risico's en wetgeving
Beleid en doelen

Leveranciers
Leveranciersbeoordelin

g

Organisatie en 
Leiderschap

Leiderschap
Organisatie

Communicatie

Assetmanagement
Middelen

Werkomgeving
Meetapparatuur

Procesmanagement
Algemeen

Verkoopproces
Ontwerpproces
Inkoopproces

Productieproces

Maatschappij

Resultaten
Procesmonitoring

Interne audits
Afwijkingen/incidenten

Noodsituaties
Verbeteringen

Evaluatie
Systeemevaluatie

Progress toetsingsmodel
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Auditmatrix
ISO 9001:2015
BRL 6000-AB:2016
BRL 6000-21/00:2019
VCA*:2017/6.0

C = Conform
T = niet-kritisch
KT = kritisch

Info = Conform met info
KT>C = Aangepast
T>C = Aangepast.

Systeem

Managementsysteem A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitssysteem vaststellen. Inclusief de 
grenzen en de toepasselijkheid om het toepassingsgebied ervan vast te 
stellen.
-- gedocumenteerde informatie --

C C C C

ISO 9001:2015, § 4.4 Het inrichten implementeren, onderhouden en continue verbeteren van 
een kwaliteitsmanagementsysteem (met inbegrip van de benodigde 
processen en hun interacties).
-- gedocumenteerde informatie, voor zover nodig --

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.2 Vastlegging kwaliteitssysteem; versiebeheer; informatie aan 
medewerkers.

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.6 Procedurebeschrijvingen van de par. 7.6 genoemde IKB-onderdelen. C C C C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.2 Vastlegging kwaliteitssysteem; versiebeheer; informatie aan
medewerkers.

C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.6 Procedurebeschrijvingen van de par. 6.6 genoemde IKB-onderdelen. C

Gedocumenteerde informatie: 
BRL6000-21 komt overeen met basistext BRL6000-AB

Fase 1
De organisatie heeft de grenzen en toepasbaarheid van het managementsysteem onderzocht en beoordeeld. De 
organisatie onderhoudt en verbeterd dit managementsysteem continue.
Interne en externe punten (issues) zijn onder andere zijn hier onder andere bij meegenomen (zie onderdeel 
Organisatie). Van de processen zijn de benodigde inputs en outputs bepaald, de volgorde en interacties, de 
criteria en methoden, de middelen, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de risico’s en kansen (zie 
onderdeel Risico en wetgeving voor de risico’s en kansen).
Een en ander heeft geleid tot vaststelling van het toepassingsgebied. De scope is bepaald en gedocumenteerd. 
Dit is vastgelegd in hoofdstuk 1.2 : KAM-/ VGM-Beleidsverklaring).
De organisatie heeft bepaald dat alle processen / eisen van toepassing zijn en dit onderbouwd. 

A10
De organisatie houdt de volgende gedocumenteerde informatie bij om het vertrouwen te hebben dat de 
processen worden uitgevoerd zoals gepland: Zie verder in dit rapport.
De processen worden geëvalueerd en benodigde wijzigingen worden doorgevoerd met als doel het 
kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren.

BRL6000:
Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat deze op de hoogte zijn van het 
kwaliteitshandboek. Dd: 2019 11 19

Gesproken met:
Ronald Kortekaas (Vestigingsleider ZH)
Paul Swart (Vestigingsleider)
Wim Hoogeboom (Projectleider) Locas Installatietechniek BV Heiloo
Rik Schellevis (1e monteur) Locas Installatietechniek BV Heiloo
David de Bruin (hulpmonteur) Locas Installatietechniek BV Heiloo
Gijs Admiraal (Projectleider) Goes Plooy Heiloo/Haarlem
Rene Schilder (Hoofdmonteur) Goes Plooy Heiloo/Haarlem
Arie Vlieland (werkvoorbereider/projectleider) (Locas Noordwijk)
Ricardo Pret (leidinggevend monteur) (Locas Noordwijk)
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Sander Nijzink (leidinggevend monteur) Locas Noordwijk)
Rene Schilder (Hoofdmonteur) Goes Plooy Heiloo/Haarlem
Kubilay Coban (Service monteur S&O) GoesPlooy
Dennis Hoogland (werkvoorbereiding S&O)
Jim Kater (werkvoorbereider/jr projectleider)

Gedocumenteerde informatie A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 7.5 Gedocumenteerde informatie; creëren, actualiseren en beheersing.
-- gedocumenteerde informatie, vereist in de norm en door de organisatie 
nodig geacht --

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.2 Beheer van projectdossiers: Inhoud projectdossier; bewaartermijn. C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.9 Documentenbeheer: overzicht documentatie; beschikbaarheid 
documenten; documentatiebeheer.

C KT>
C

C C

BRL 6000-21/00:2019, § 
6.7.12

Documentenbeheer: overzicht documentatie; beschikbaarheid
documenten; documentatiebeheer.

C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.7.2 Beheer van projectdossiers: Inhoud projectdossier; bewaartermijn. C

Gedocumenteerde informatie: 
BRL6000-AB/21
Documentenbeheer is in het kwaliteitshandboek beschreven in: 2.2 Controle gerealiseerde installatie.
Een actueel overzicht van documenten is opgenomen in het kwaliteitshandboek. 
Vastgesteld is dat wordt beschikt over een actueel exemplaar van de BRL 6000-AB.
Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele exemplaren van de relevante Bijzondere Delen.
Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele documenten die relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering 
genomen projecten.
- Het beheer van de documenten wordt uitgevoerd door: KAM coördinator
- Het beheer van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd door: KAM coördinator

De beoordeelde projectdossiers bevatten ten minste:
- De opdracht.
- Het ontwerp van de installatie, inclusief ontwerpwijzigingen.
- De registraties van ontwerpbeoordelingen.
- Werktekeningen. 
- De registraties van controles op de montagewerkzaamheden.
- De registraties van controles op de gerealiseerde installatie.

De procedure voor het beheer van projectdossiers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 421 
Projectdocumenten / projectdossiers.
In de procedure komt tot uiting dat projectdossiers tot ten minste 10 jaar na oplevering worden bewaard.

Fase 1
Gedocumenteerde informatie wordt geïdentificeerd door: versiebeheer/versie datums
Het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie bevat o.a. de normvereiste gedocumenteerde informatie 
en gedocumenteerde informatie die de organisatie zelf nodig acht voor de doeltreffendheid van het 
kwaliteitsmanagementsysteem. Ook relevante gedocumenteerde informatie van externe oorsprong is passend 
geïdentificeerd beheerst. Procedure: RO-KVA-01 Documentbeheer en registraties

A10:
De organisatie beheerst de gedocumenteerde informatie  t.a.v. identificatie, beschrijving, format en 
beoordeling/goedkeuring. De informatie is beschikbaar en geschikt voor gebruik waar en wanneer nodig en is 
afdoende beveiligd. Distributie, toegang, terugvinden, opslag, behoud en vernietiging is beheerst inclusief het 
doorvoeren van wijzigingen en het beschermen tegen onbedoelde wijzigingen.

BRL6000:
Gezien oa de volgende normen:
NEN connect digitaal:
NEN1010: 2015 + C2 2016
NPR5310: 2017
NEN1078: 2018
NPR3378-05: 2018
NPR3378-22: 2018
NEN1006: 2018
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WB2.3: jan 2018
Via Isso kenniscentrum
BRL6000-00: 2013
BRL6000-AB: 2016 juli
BRL6000 deelgebied 1 4 5 7 8: 2016 juli
BRL6000 deelgebied 16: 2016 maart

Gezien project 10-jr of ouder:
- Scouting Hakersloot
- Proj nr 08067
- Opdr. gever: Akerbouw
- Opdr. bev. Ref. Scoutinggroep Jacobus te Akersloot. dd 09-09-2009

Organisatie en Leiderschap

Leiderschap A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 5.1 Leiderschap en betrokkenheid met betrekking tot het 
kwaliteitsmanagementsysteem en klantgerichtheid.

C - C C

Gedocumenteerde informatie: 

Fase 1
De directie toont leiderschap en betrokkenheid met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem en neemt 
verantwoordelijkheid voor de doeltreffendheid daarvan. Het uitdragen van het beleid gebeurt middels: nieuwsbrief 
met bijlages is de beleidsverklaring gedeeld, tevens is het beleid aangegeven op medewerkersportaal.
Kwaliteitsbeleid getekend door directieleden : Richard Groeneveld en Paul Swart d.d. juli 2020
Voorbeeld van proakyisch uitdragen vindt plaats in nieuwsbrieven van de directie waar Arbo zaken aan de orden 
komen gericht aan de medewerkers, getoond oproep boot camp , PAGO oproep aan allee medewerkers.

A10:
Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelstellingen zijn vastgesteld conform de context en strategische richting van de 
organisatie. De directie heeft de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en de daarbij behorende 
middelen bewerkstelligd. De directie ondersteunt andere relevante managementfuncties om hun leiderschap te 
tonen binnen hun verantwoordelijkheidsgebieden.  Dit gebeurt bijvoorbeeld middels de volgende wijze:  
afdelingsbijeenkomsten (nu ivm Covid-19 digitaal) gedeeld met de medewerkers en middels het wekelijkse 
overleg van overleg wordt actielijst bijgehouden. Getoond registratie 8-7-20
De directie toont leiderschap en betrokkenheid met betrekking tot klantgerichtheid en heeft bewerkstelligd dat de 
eisen van klanten zijn vastgesteld met de daarbij van toepassing zijnde wet- en regelgeving en dat deze worden 
begrepen en er consequent aan wordt voldaan.
De risico's en kansen van invloed op het voldoen hieraan zijn vastgesteld en worden opgepakt.

Organisatie A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context.
Vaststellen van interne en externe belangrijke punten (issues).

C C C C

ISO 9001:2015, § 4.2 Inzicht in de behoefte en verwachtingen van belanghebbenden. C - C C

ISO 9001:2015, § 5.3 Bewerkstellingen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor 
relevante rollen worden toegekend, gecommuniceerd en begrepen binnen 
de organisatie.

C - C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.4 TVB's: plaats van medewerkers in de organisatie; informatie TVB's aan 
medewerkers en vakbekwaamheden.

C C C C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.4 TVB's: plaats van medewerkers in de organisatie; informatie TVB's aan
medewerkers en vakbekwaamheden.

C

VCA*:2017/6.0, § 1.2 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het 
bedrijf?

C

Gedocumenteerde informatie: 
BRL6000-AB/21
Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden zijn per functie vastgelegd in: KHB doc.nr 
212
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De wijze waarop de kwalificatie van het personeel bij uitbesteding van taken wordt geborgd, is vastgelegd in: 2.4 
Uitbesteding van taken.
Gezien is het organogram/organisatieschema: 2.4. Organigram werkmaatschappijen
Gezien is de functieomschrijving: KHB doc.nr 212-1 (Functiematrix)

De organisatie heeft inzicht in haar context en heeft relevante externe en interne belangrijke punten (issues) 
vastgesteld.
De organisatie heeft vastgesteld welke belanghebbenden relevant zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem en 
welke eisen van deze belanghebbenden relevant zijn.

Gezien is het organogram: 
Deel A : Algemeen Blad: 1/1 03 : Organisatie- en overlegschema R. Kortekaas benoemd als  Gezien is de 
functieomschrijving: Functieomschrijving VGM Functionaris Hoofdstuk 5.1 Kernactifiteiten en functie eisen zijn 
benoemd. 
 De functie van VGM- functionaris wordt door de KAM- Coördinatoren vervult zijde: Ronald Kortekaas en Paul 
Swart. VOL diploma 21-5-2021  Deze wordt ondersteund door een externe organisatieadviseur & 
veiligheidskundige van BTCONSUL. MVK dhr E. Boom

A10:
Informatie over de betreffende externe en interne belangrijke punten wordt gemonitord en beoordeeld. 
Voorbeelden van issues zijn: Covid-19 problematiek.
Informatie over deze belanghebbenden wordt gemonitord en beoordeeld. Voorbeelden van belanghebbenden 
zijn: stakeholder analyse en SWOT Bedreigingen ISSUS zijn benoemd  o.a. personeelsaanbod wordt als ISSU 
benoemd.
De directie heeft bewerkstelligd dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de relevante rollen zijn 
toegekend, gecommuniceerd en zijn begrepen door de medewerkers binnen de organisatie. Dit is bereikt door 
bijvoorbeeld: Functieomschrijvingen en functiegesprekken.
De relevante functies zijn op de hoogte van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van o.a. 
rapportages over prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem, bevorderen van de klantgerichtheid en 
wijzigingen t.a.v. het kwaliteitsmanagementsysteem.

In het aangetroffen organogram blijkt dat de genoemde VGM functionaris rechtstreeks rapporteert aan de directie. 
In de functieomschrijving werden zijn taken genoemd. De functionaris beschikt (desnoods via een aan de 
organisatie gelieerde deskundige) over voldoende deskundigheid en wordt als zodanig gekend op de werkvloer
zo wordt in de gesprekken met de medewerkers verwoord. Gezien werden de diploma’s: R. Kortekaas (V&G , 
VCA VOL, 20-3-2014, CBEX en Paul Swart. VOL diploma 21-5-2021
Getoond externe deskundige Diploma Edwin Boom MVK/HVK MVK Technicom 1-10-2009

Uit de gesprekken met de medewerkers en de VGM functionaris zelf blijkt dat de coördinatie van de VGM 
aspecten voldoende is gewaarborgd. De deskundige medewerker is betrokken geweest bij aanpassen van het 
KAM VGM systeem, opzetten toolboxen en uitvoeren van interne audits.

BRL6000:
Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat men weet en begrijpt welke eisen aan de 
werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden/bevoegdheden men heeft.

Communicatie A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 7.4 Vaststellen van de relevante interne en externe communicatie. C C C C

VCA*:2017/6.0, § 3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie? KT>C

VCA*:2017/6.0, § 4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf? C

Gedocumenteerde informatie: 

De organisatie heeft vastgesteld welke interne en externe communicatie relevant is voor het 
kwaliteitsmanagementsysteem. De communicatie betreft het waarover, wanneer, met wie en hoe de 
communicatie plaatsvindt.
Eén en ander komt in uitdrukking in: Hoofdstuk 5.1 Overlegstructuur. En PRO-P&O-02 Voorlichting en onderricht 
Locas Goes Swart versie 0.1 mei 2020

Er werd een borgingsysteem aangetroffen dat er voor zorgt dat medewerkers geïntroduceerd worden waarbij 
tenminste aandacht wordt besteed aan de in VCA 3.5 verplichte onderwerpen. Tevens is vastgesteld dat men 
instructie krijgt.
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Gezien werd de documentatie in: WI P&O -01 Overzicht VGM-instructies: Opgenomen in de checklist. WI P&O -
01 + hand out bedrijfsreglement, versie d.d. 2017.
Procedure introductie in: Checklist nieuwe medewerkers WI P&O -01 

A10
Voorbeelden van communicatie zijn: Interne communicatie: 
Werkoverleg dagelijks/periodiek Monteurs, werkvoorbereider, projectleider 
Projectoverleg maandelijks Calculator, werkvoorbereider, bedrijfsleider(s), uitvoerende, projectleider, KAM- 
coördinator 
Toolbox/werkoverleg ~6x per jaar Allen, exclusief kantoorpersoneel. 
KAM-overleg elke 3 maanden Directie, KAM- coördinatoren, bedrijfsleider(s). 
VGM-overleg 1x per jaar Directie, gehele personeel
Externe communicatie: website www.Locastechniek.nl.

Van Freek Andringa in dienst d.d. 1 maart 2020,  9-1-20 registratie introductie getoond. Opgenomen VGWM 
elementen zoals in de checklist zijn gevraagd. Tevens getoond nieuwe medewerker Registratie getoond van J 
Baggerman 1-5-20 

Alle medewerkers hebben kennis van de VGM-regels en voorschriften, alsook van de VGM-instructies voor aan 
hen opgedragen werkzaamheden in de omgeving waarin zij doorgaans werkzaam zijn.

Er werd bewijs in diverse verslagen aangetroffen dat over VGM structureel overleg wordt gevoerd in alle lagen 
van de organisatie. Verspreid over het jaar, worden toolboxmeetings gehouden met alle eigen en tijdelijke 
operationele medewerkers volgens de frequentie en met aandacht voor de onderwerpen zoals genoemd in VCA 
4.1.
Vastgelegde besproken onderwerpen en presentielijsten van toolboxmeetings: Hitte en de Zon d.d.20 juli 2020, 
fysieke belasting kantoor/thuiswerkers 17 juni 2020. Handbescherming en PBM gebruik d.d. 16 mei 2020

De motivatie en aandacht voor VGM wordt binnen de organisatie onder andere bevordert door op regelmatige 
basis toolboxen te houden.

Personeel management

Vakbekwaamheid A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 7.1.6 Bepalen welke kennis nodig is voor de uitvoering en het voldoen aan de 
eisen.
Inclusief kennis op peil houden en beschikbaar stellen.

C C C T>C

ISO 9001:2015, § 7.2 Vaststellen van de benodigde competentie van personen en 
bewerkstelligen dat deze personen competent zijn.
-- gedocumenteerde informatie --

C C C C

ISO 9001:2015, § 7.3 Bewerkstelligen dat personen die werkzaamheden verrichten onder gezag 
van de organisatie zich bewust zijn.

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 5.2 Vakbekwaamheden; werkzaamheden worden verricht door of onder 
verantwoordelijkheid van een ‘deskundige’.

Info KT>
C

C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.12 Specificatie en beschikbaarheid vakbekwaamheden; persoonsdossier; 
periodieke beoordeling (wie heeft wie beoordeeld, en wanneer; de 
resultaten van de beoordeling; de eventuele maatregelen).

Info KT>
C

C T>C

BRL 6000-21/00:2019, § 4.2 Vakbekwaamheden; werkzaamheden worden verricht door of onder 
verantwoordelijkheid van een ‘deskundige’.

C

BRL 6000-21/00:2019, § 5.2 De certificaathouter heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één in 
4.2 bedoelde deskundige voor elk subdeelgebied waarvoor hij is 
gecertificeerd.

C

BRL 6000-21/00:2019, § 
6.7.15

Specificatie en beschikbaarheid vakbekwaamheden; persoonsdossier; 
periodieke beoordeling (wie heeft wie beoordeeld, en wanneer; de
resultaten van de beoordeling; de eventuele maatregelen).

C

VCA*:2017/6.0, § 3.1 Beschikken alle medewerkers over een vakopleiding en ervaring 
gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?

C

Gedocumenteerde informatie: 
BRL6000-AB
Werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een ‘deskundige’.
De ‘deskundige’ voldoet aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 5.2 en  4.2 van van de BRL6000-21/00.
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Specificatie van vakbekwaamheid (kennis en ervaring) van de medewerkers is vastgelegd in: KHB doc.nr 322 
Beheersing vakbekwaamheid medewerkers Opleidingen / competenties
Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: KHB doc.nr 
322 Beheersing vakbekwaamheid medewerkers Opleidingen / competenties

Vastgesteld is dat wordt beschikt over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste 
diploma’s, kennis en ervaring. Vastgesteld is dat periodiek wordt beoordeeld of de medewerkers aan de eisen 
van vakbekwaamheid voldoen. Van de beoordelingen is geregistreerd:
- Wie heeft wie beoordeeld, en wanneer.
- De resultaten van de beoordeling.
- Eventuele maatregelen.

BRL6000-21/00
Werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een ‘deskundige’.
De ‘deskundige’ voldoet aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 4.2 van de BRL6000-21/00.
Specificatie van vakbekwaamheid (kennis en ervaring) van de medewerkers is vastgelegd in: KHB doc.nr 322 
Beheersing vakbekwaamheid medewerkers Opleidingen / competenties
De wijze waarop de kwalificatie van het personeel bij uitbesteding van taken wordt geborgd, is vastgelegd in: 2.4 
Uitbesteding van taken.

Fase 1
De benodigde competenties zijn vastgesteld voor relevante medewerkers en er is gedocumenteerde informatie 
als bewijs van competentie. Dit is vastgelegd in: functiebeschrijvingen. Electrotechnische monteur , 
elektrotechnische opleiding en aangewezen als Vakbekwaampersoon.
Installatietechniek,  leidinggevend monteur/hoofdmonteur   en functieomschrijving zelfstandig monteur.

Er is een overzicht aangetroffen van de vakopleiding- en ervaringseisen per functie. Op basis van de dossiers van 
nieuwe medewerkers is aangetroffen dat de vastgelegde borgingsmethodiek werkt.
Lijst opleiding- en ervaringseisen: opgenomen in Syntess.

A10:
De organisatie heeft bepaald welke kennis nodig is om haar processen uit te voeren en te voldoen aan de eisen 
van producten en diensten.
De organisatie borgt het op niveau houden en beschikbaar houden van de kennis binnen de organisatie, d.m.v. 
bijvoorbeeld 
Functioneringsgesprekken in 2019 uitgevoerd in 2020 niet uitgevoerd.
Wel al getoond training 16-23-30 september 2020 voor leidinggevenden om te trainen in coachen en 
Stimuleringsgesprekken. (zie hieronder functioneringsgesprekken 2019)

Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat deze bewust zijn van het kwaliteitsbeleid van de organisatie, de 
relevante doelstellingen in relatie tot de betreffende werkzaamheden, hun bijdrage daarin en de gevolgen van het 
niet voldoen aan deze afspraken.
Van de volgende medewerkers/functionarissen is vastgesteld dat zij aan de vereiste competenties voldoen: F. 
Andringa Diploma 1e monteur MBO3 
Michael Woudenberg zelfstandig werkend monteur
Flip Gabries Hoofdmonteur
Justin van der Geer Aankomend monteur
Lennard van Xuilen Zelfstanig monteur 
Lowie Speelman
Rene Woning hoofdmonteur leidingevend werkvoorbereider
Stef Swart leiding gevend 

De gesproken medewerkers bleken op basis van dossier onderzoek en het gesprek zelf te beschikken over de 
nodige vakbekwaamheid die nodig is de door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.

BRL6000:
Voor medewerkers Stef Swart
L. Brandenburg, Diploma MBO aankomend monteur, vaktrainingen. 
F. Grabis  hoofdmonteur E ,  MBO eerste monteur elektrotechnische installaties 18-5-2015, NEN1010 4-12-19.
S. Latini aankomend monteur in opleiding installatiemonteur
Arjen Steenman  leidingevend monteur TBI 29-7 2005 en TSI diploma 1-7-2002
Pauls Swart Erkenning verwerven Competenties Technisch Beheerder elektrotechnische Installaties afgegeven 
5-12-2013. SEI (Paul Swart is technisch beheerder)
Gezien de diploma's van:
- Steef Valkering (Hoofdmonteur W) (Melco): Diploma 1e monteur nivo 3 dd 16 feb 2017. Bezig, opleiding 
technisch leidinggevende nivo 4 (Goesplooy Heiloo/Haarlem)
- Marcel Arends (Hoofdmonteur E): MTS nivo 4 dd 27-06-1991
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- Ronald Kortekaas (Vestigingsleider ZH): Propodeuse (HIT-W) AOT Hogeschool van Utrecht. AOG APG HVAC: 
dd 06-11-2001 SAN: dd 20-06-1997.
- Wim Hoogeboom (Projectleider): STEK dd 27-02-2008.
- Lennard van Zuilen (leidinggevend monteur E): MBO Monteur E Installaties dd 10-02-2014 nivo 2 (Steff Swart 
Alkmaar)
- Thomas van Diepen (Onderhoudsmonteur): ROC dd 06-07-2015 VMBO, Service monteur Verwarming dd 08-
04-2010, Onderhoudsmonteur dd 12-06-2008.
- Filip Gabris (Projectleider e-monteur): Eerste Monteur E-techniek dd 18-03-2015.
- Daniel Keegstra (Tekenaar / werkvoorbereider) MBO Technisch tekenaar Crebo-code 22052. dd 05-07-2015. 
Geklasificeerd nivo 4
- David de Bruin (hulpmonteur) Locas Installatietechniek BV Heiloo: David is per 01-07-2020 bij ons in dienst als 
leerling loodgieter. Hij gaat vanaf dit schooljaar aanvangen met de opleiding installatiemonteur niveau 2/3
- Gijs Admiraal (Projectleider) Goes Plooy Heiloo/Haarlem: Watertechnisch installateur juli 1984 (Stichting 
examens GAWALO), Gastechnisch installateur juli 1984 (Stichting examens GAWALO), Ondernemingsopleiding 
VEBIDAK 19 september 1997, OH monteur centrale verwarming SOI januari 1989
- Kubilay Coban (Service monteur S&O): Certificaat OH gastoestellen (zie bijlage) dd 17-12-2019 , Is momenteel 
bezig met zijn opleiding onderhoudsmonteur niveau 2/3 gecombineerd.

- BRL6000-21: Harvy Vasilda: Bewijs van vakbekwaamheid verklaart door ISSO H.C. Vasilda, Certnr 
WARM.63322, ontwerpen, installeren en beheren voor woningen en utiliteit. dd 10-07-2020.

Functionerings/beoordelings-gesprekken (Stimuleringsgesprekken).
Stef Swart:
- Daniel Keegstra (tekenaar / werkvoorbereider) dd 15-08-2019, afgenomen door Filip Gabris
Locas InstallatieTechniek (Noordwijk/Heiloo)
- Dhr A Jansen (Hoofdmonteur) dd 12-09-2019, afgenomen door Roy Veenman.
Goes-Plooy:
- Remie in den Bosch (Projectleider) dd 01-05-2019, afgenomen door Arjan vd Veldt.

Afgelopen jaar (2020) hebben er geen voortgangsgesprekken plaats gevonden. Dit is doelbewust vanwege een 
behoorlijke organisatiewijziging.
Onze projectleiders worden per eind september opgeleid om deze ook te gaan houden, waarna hiervan een 
agenda wordt opgesteld.

- Rik Schellevis (1e monteur) Locas Installatietechniek BV Heiloo: dd 01-07-2019
- Ricardo Pret (leidinggevend monteur): dd 08-11-2019
- Gijs Admiraal (Projectleider) Goes Plooy Heiloo/Haarlem (kantoormedewerkers heeft nog niet plaats gevonden)
- Kubilay Coban (Service monteur S&O) dd 05-11-2018

- BRL6000-21: Harvy Vasilda (kantoormedewerkers heeft nog niet plaats gevonden)

Veiligheid A7 A8 A9 A10

VCA*:2017/6.0, § 3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma Basisveiligheid VCA 
(B-VCA)?

C

VCA*:2017/6.0, § 3.3 Hebben alle operationele leidinggevenden een diploma Veiligheid voor 
Opartioneel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)"?

C

VCA*:2017/6.0, § 3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan 
door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of 
werkzaamheden in een risicovolle omgeving?

C

VCA*:2017/6.0, § 3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen? C

Gedocumenteerde informatie: 

Fase 1
Er is een overzicht aangetroffen waaruit blijkt dat medewerkers daar waar nodig kunnen beschikken over de 
vereiste specifieke kennis en kunde voor het uitvoeren van specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een 
risicovolle omgeving.
Overzicht specifieke opleidingen: vakopleidingen en basis opleiding VCA wordt als voldoende geacht er zijn geen 
specifieke opleidingen en trainingen noodzakelijk.

Met betrekking tot het werken met anderstaligen is een communicatieplan opgesteld. Gezien is het 
communicatieplan: niet van toepassing aangezien alleen met nederlands sprekende medewerkers en partijen 
wordt samengewerkt.

A10
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Van alle medewerkers die op het werk werden gesproken is een bewijs aangetroffen dat zij tenminste beschikken 
over VGM basiskennis.
Gezien werden: 
Van Installatietechniek
F. Andringa geldig t/m 18-11-2023
K.A. Beers 27-11-2022
H Blamink geldig t/m 10-5-26
R. Boekel 20-3-27
N. Cannegeieter geldig t/m  27-6-29
M. Bouwmeester geldig t/m 22-10-20
Goes Plooy
R. van Broekhuizen geldig t/m 18-7-27
L. Brondsema geldig t/m 31-10-28
J. Benedetto geldig t/m 9-12-29
Stef Swart
L. Brandenburg geldig t/m 12-9-29
F. Grabis geldig t/m 21-5-25
S. Latini geldig t/m  20-9-28 
Stef Swart
Michael Droog (installatiewerk) 12-7-2029 
Rik Schellevis t/m 1-2-22
Sander Nijzink geldig t/m 13-12-14
Rene Schilder fgeldig t/m 08-01-21

Van alle operationeel leidinggevenden is aangetoond dat ze beschikken over tenminste VOL-VCA. Gezien 
werden: 
G. Admiraal projectleider geldig t/m 7-11-28
M. J.A. Arends leidingevend monteur geldig t/m 14-4- 25
Michael Woudenberg zelfstandig werkend monteur t/m 28-9-2022
In den Bosch  projectleiser geldig t/m 24-1-24
R. Groeneveld directeur 14-4-25
M. Niwcyk leidingevend monteur geldig t/m 7-11-28
P. Swart directeur geldig t/m  21-5-25
Ricardo Pret geldig t/m 03-11-24

Van die medewerkers die specifieke risicovolle taken zouden kunnen uitvoeren werd middels dossieronderzoek 
aangetoond dat zij beschikken over de vereiste kennis en kunde.

Tijdens de audit is vastgesteld dat alle medewerkers zodanig zijn ingezet dat communicatie over VGM effectief 
kan plaatsvinden. Dit blijkt uit het overzicht van projecten, de gesprekken met de medewerkers en de rondgang 
langs de werken.

Gezondheid A7 A8 A9 A10

VCA*:2017/6.0, § 8.1 Worden medewerkers voor specifieke functies en taken en bij 
tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van 
geïnventariseerde risico’s (zie vraag 2.1 en 2.2) beoordeeld op medische 
geschiktheid?

C

VCA*:2017/6.0, § 8.2 Ligt voor wat betreft blootstellingrisico’s vast voor welke functies en taken 
en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek 
een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen?

C

Gedocumenteerde informatie: 

Fase 1
Er werd een overzicht aangetroffen waarin, daar waar nodig, de medische eisen ten aanzien van het uitoefenen 
van een bepaalde functie / taak met de daarbij behorende risico’s (zie 2.1 en 2.2) zijn opgenomen. De 
beoordeling van het voldoen aan deze medische eisen is daar waar nodig uitgevoerd door een gekwalificeerde 
bedrijfsarts (arbodienst of BIG). De medische geschiktheid is daar waar nodig opgenomen in een register.
Overzicht van toepassing zijnde functies: montage en kantoor personeel.

08.09.2020  is de PAGO weer ter beschikking worden gesteld, laatste uitvoer in 2016. Frequentie 1 x 4 jaar. 
Medewerkers hebben allen een uitnodiging per mail ontvangen.

Er is een inventarisatie van functies / taken met specifieke medische risico’s aangetroffen. Dit in combinatie met 
de betrokken medewerkers. Indien noodzakelijk kan een beroep gedaan worden op de onder 9.1 genoemde 
gekwalificeerde arts. Er wordt op basis van de bevindingen van de arts daar waar nodig maatregelen genomen. 
Inventarisatie functies / taken: Deze zijn verwerkt in de RIE zoals genoemd in 2.1



Locas Beheer B.V.
Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V. 
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV  

Audit A10  Rapportversie 1  Pagina 20 van 52

A10
Overeenkomst arts: Via Day one Voorwiede 44 te Castricum 21-9-2017 jaarlijkse verlenging.
Register: M. Dunn: BIG 9020752601
Het register in combinatie met het overzicht toont aan dat alleen medewerkers ingezet worden die daar waar 
nodig medisch voldoen.

De bevindingen zijn door de auditor in de dossiers van de medewerkers aangetroffen maar worden om privacy 
redenen hier niet genoemd.

Overeenkomst arts: Zoals genoemd onder 8.1
Aantasting van de gezondheid van medewerkers tijdens uitoefening van hun eventueel risicovolle functie / taak 
wordt in voldoende mate voorkomen volgens de inventarisatie, de eventueel uitgevoerde onderzoeken en 
maatregelen en de beschikbaarheid van een deskundige arts.

Strategie en Beleid

Risico's en wetgeving A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 6.1 Acties om risico's en kansen op te pakken. Overwegen van de belangrijke 
punten (issues) en de eisen en het vaststellen en acties plannen ten 
aanzien van risico's en kansen die moeten worden opgepakt.

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 6.1 Vergunning: Inschrijving bij Kamer van Koophandel. C C C C

BRL 6000-21/00:2019, § 5.1 Vergunning: Inschrijving bij Kamer van Koophandel. C

VCA*:2017/6.0, § 2.1 Heeft het bedrijf een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie? C

VCA*:2017/6.0, § 2.2 Vinden taakrisicoanalyses TRA's plaats? C

VCA*:2017/6.0, § 2.3 Worden Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA's) uitgevoerd vóóor 
aanvang van werkzaamheden?

C

Gedocumenteerde informatie: 
BRL6000-21 komt overeen met basistext BRL6000-AB

Fase 1
Risico's en beheersmaatregelen zijn geïnventariseerd: Certificeringsadvies Nederland d.d. 12-11-19 dhr R. Enzlin 
Veiligheidskundige, + toetsing uitgevoerd door Arbode door Ruben van Mook Hobeon 39993 
Hier in zijn de risico’s en kansen beschreven die moeten worden opgepakt om onder meer de zekerheid te geven 
dat het kwaliteitssysteem zijn beoogde resultaten kan behalen. Dit betreft op zowel organisatorisch als 
operationeel niveau.

Opvolging en naleving relevante van toepassing zijnde wetgeving vindt plaats door: uitvoering van RIE ten 
aanzien van ARBO en betreffende normen en bouwbesluit volgt men de nieuwsbrieven van Install 
branchevereniging. Gezien werd de volgende procedure/richtlijn m.b.t. de TRA (=taakrisicoanalyse): WI-TRA 
Taakrisicoanalyse Locas Goes Swart versie 1.0 juni 2020 
Er is vastgelegd hoe en wanneer een TRA moet worden opgesteld. Deze omschrijven dan de taak (in een 
specifieke omgeving), daaraan verbonden risico’s en te treffen maatregelen.
Als de TRA wordt uitgevoerd dan hanteert men een vaste methodiek, waarbij de lijn betrokken is. De risico’s in de 
TRA worden beheerst door doeltreffende maatregelen waarbij de bronaanpak als uitgangspunt dient.

Gezien werd de volgende procedure/instructie m.b.t. LMRA: WI-UITV01 “werkinstructie LMRA”
Uitdragen van procedure middels een toolbox 11 februari 2020.+ LMRA Kaartje Opgenomen in het 
werknemersportaal van Locas

A10:
Van alle gangbare operationele activiteiten van het bedrijf is een actuele VGM risico inventarisatie en –evaluatie 
aangetroffen. De inventarisatie is uitgevoerd en geëvalueerd volgens een vaste methodiek waarbij bronaanpak 
als uitgangspunt is gekozen.
De VGM-functionaris was daarbij actief betrokken.
De VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie wordt minimaal om de drie jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast.
> Risico-inventarisatie gedateerd: 12-11-2019
> Methodiek vastgelegd in: RiE Instrument van Certificeringsadvies Nederland.
> Laatste evaluatie dateert van: 12-11-2019
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Uit de interviews met de medewerkers en de rondgang langs de projecten blijkt dat de algemeen voorkomende 
VGM-risico’s in voldoende mate worden beheerst.

De organisatie heeft zelf beoordeeld dat zij voldoet aan de wettelijke nalevingsvereisten die van toepassing zijn
m.b.t. het managementsysteem.
Tijdens de audit is gebleken dat het systeem effectief is om aan de wettelijke nalevingsvereisten te voldoen. Dit 
blijkt uit: uitvoering van de RIE, Arbowet en besluiten wordt op hoofdlijnen getoetst op basis van de RIE.ook 
milieuaspecten op gebied van scheiding vereisten afval in kader van milieuwetgeving is opgenomen., Opslag 
chemische stoffen, en opslag van gasflessen conform de omgevingsvergunning. Methode procedureel vastgelegd 
in procedure  PRO-M&A-08 “Compliance check Locas Goes Swart versie 0.2 juni 2020”

Overzicht van aangetroffen actuele TRA’s (waarvan minstens één TRA aantoonbaar niet ouder dan één jaar): 
Getoond laatste TRA 14-7-19 Aansluiten van PV omvormers.
Getoond Zinkwerk Neander Den Haag augustus 2020 en 21-8-20 Elektisch aansluiten van PV pmvormer versie 
21-8-21

Op basis van de aangetroffen documenten en de projectbezoeken mag worden geconcludeerd dat daarom aan 
de doelstelling van deze vraag wordt voldaan en dat de VGM-risico’s in voldoende mate worden beheerst.

De medewerkers zijn bekend met de procedure/instructie voor het uitvoeren van de LMRA.  Tevens is wordt er 
controle uitgevoerd uitvoering van de LMRA.
De LMRA wordt vóór aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd. Voorbeelden zijn ’s morgens bij aanvang van 
het werk, bij het hervatten van het werk na een pauze of bij het verplaatsten van de werkzaamheden.
Uit de gesprekken met medewerkers op de projecten/werklocaties blijkt dat de medewerkers zich er van 
vergewissen of alle risico’s zijn onderkend en er voldoende beheersmaatregelen worden getroffen.
Er worden eventuele afdoende maatregelen genomen vóórdat men de werkzaamheden daadwerkelijk start of 
hervat.

BRL6000:
Akte KvK “37034142” (Locas Installatietechniek B.V.)
d.d.: 2020 01 14 13.05
SBI code “43221, 43222”

Akte KvK “37029245” (Locas: Stef Swart Elektrotechniek Alkmaar B.V.)
d.d. 2020-09-01 9.28
SBI code “4321, 78202
Erkenning van Stef Swart Elektrotechniek Alkmaar BV (P. Swart Beheer BV en Locas Beheer BV) -> waarbij
Locas Beheer (37129246) 50% van de aandelen heeft, en P. Swart Beheer (35007549) ook 50%
P. Swart Beheer Burg G Bosstr 5 1823 AJ Alkmaar. Ondertekend door R. Groeneveld, en P Swart.

Akte KvK “37028476” (Locas: Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.)
d.d. : 2020 01 14 13.05
SBI code “43221, 43222, 4391, 4321”
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Beleid en doelen A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 5.2 Vaststellen en communiceren van het kwaliteitsbeleid.
-- gedocumenteerde informatie --

C - C C

ISO 9001:2015, § 6.2 Vaststellen van kwaliteitsdoelstellingen consistent met het beleid, 
meetbaar, gemonitord en gecommuniceerd (inclusief de planning om ze 
te bereiken).
-- gedocumenteerde informatie --

C C T>C C

ISO 9001:2015, § 6.3 Op geplande wijze uitvoeren van wijzigingen in het 
kwaliteitsmanagementsysteem.

C C C C

ISO 9001:2015, § 7.1.1 Vaststellen en beschikbaar stellen van middelen benodigd voor het 
inrichten, implementeren, onderhouden en continue verbeteren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.3 Kwaliteitsbeleid: Directieverklaring gericht op eisen van hoofdstuk 6;
uitvoering IKB, ontwerp en installeren

C C C C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.3 Kwaliteitsbeleid: Directieverklaring gericht op eisen van hoofdstuk 6;
uitvoering IKB, ontwerp, installeren en beheren.

C

VCA*:2017/6.0, § 1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? C

VCA*:2017/6.0, § 1.6 Actieplan / Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het 
voldoen aan de VCA-eisen?

C

Gedocumenteerde informatie: 
BRL6000-AB
Het kwaliteitshandboek bevat een (beleids-)verklaring van directie, waarin de aspecten uit paragraaf 7.3 zijn 
opgenomen:

Er zijn plannen opgesteld voor het bereiken van de doelstellingen (o.a.  welke middelen er nodig zijn, wie 
verantwoordelijk is en wanneer het voltooid zal zijn). 

Gewenste wijzigingen in het managementsysteem worden op een geplande wijze uitgevoerd).

De organisatie heeft de middelen vastgesteld en beschikbaar gesteld die nodig zijn voor het inrichten, 
implementeren, onderhouden en continue verbeteren van het managementsysteem.

BRL6000-21/00
In de beleidsverklaring zijn de aspecten volgens paragraaf 6.3 opgenomen.

Fase 1
Gedocumenteerde informatie kwaliteitsbeleid: KAM beleidsverklaring 3 juli 2020 getekend door beide directeuren 
de heren Richard Groeneveld en Paul Swart.
De directie heeft het kwaliteitsbeleid vastgesteld en dit is geïmplementeerd en wordt onderhouden. Dit 
kwaliteitsbeleid omvat onder meer een verbintenis tot continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem 
en het voldoen aan van toepassing zijnde eisen.
Het kwaliteitsbeleid is kenbaar gemaakt middels: Nieuwsbrief en opname in het werknemersportaal en reguliere 
overleggen.

Jaarlijks wordt er een actieplan vastgesteld op basis van de constateringen uit de directiebeoordeling. De 
voortgang van het actieplan wordt gemonitord.

A10:
De organisatie heeft voor relevante functies, niveaus en processen kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld en heeft 
daarvan gedocumenteerde informatie. Voorbeelden van kwaliteitsdoelstellingen zijn: KAM doelstellingen 2020-07 
Minimaal 18 klachtenregistraties, , 30 klantreviews, 
Er zijn plannen opgesteld voor het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen (o.a.  welke middelen er nodig zijn, 
wie verantwoordelijk is en wanneer het voltooid zal zijn).
Wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem worden op een geplande wijze uitgevoerd (indien noodzakelijk). 
De organisatie heeft de middelen vastgesteld en beschikbaar gesteld die nodig zijn voor het inrichten, 
implementeren, onderhouden en continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Er werd een beleidsverklaring d.d. 03/07/20 aangetroffen die aandacht schenkt aan de verplichte onderwerpen. 
Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat de verklaring is gecommuniceerd. De verklaring is voorzien van 
een datum en ondertekend door de hoogst leidinggevende binnen de organisatie. Het beleid is vastgesteld in de 
genoemde beleidsverklaring en werd door de verschillende gesproken medewerkers in hun eigen taal verwoord.
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Gezien werd het actieplan: KAM doelstellingen 2020-07 
Doelstelling met betrekking tot ongevallen en incidenten is: 0 ongevallen met verzuim , 
Overige doelstellingen zijn onder andere: minimaal 10 near mis Ziekteverzuim onder branche gemiddelde.

BRL6000:
- Het beleid is kenbaar gemaakt door R. Groeneveld / Paul Swart.
- De kwaliteitsverklaring is ondertekend door: R. Groeneveld / Paul Swart.
- De kwaliteitsverklaring is gedateerd op: 2020 07

Assetmanagement

Middelen A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 7.1.2 Bepalen welke personen nodig zijn voor de doeltreffende implementatie 
van het kwaliteitsmanagementsysteem.

C KT>
C

C C

VCA*:2017/6.0, § 9.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd? KT>C

Gedocumenteerde informatie: 

Fase 1
Er werd een inventarisatie aangetroffen van te keuren arbeidsmiddelen en PBM. Tevens werd een overzicht van 
keuringseisen aangetroffen. Frequentie is vastgesteld op een jaar of onderbouwd op een andere frequentie.
Deskundigheid van keurders werd aangetoond op basis van ingezien bescheiden zoals contract of dossier. De 
identificatie op het middel is zichtbaar middels: APK sticker
Inventarisatie arbeidsmiddelen en PBM: In Syntess 

Procedure in: PRO-KVA-03 Materieel keuringen en onderhoud Locas Goes Swart.

A10
De organisatie heeft bepaald welke personen nodig zijn voor de doeltreffende implementatie van haar 
kwaliteitsmanagementsysteem, het uitvoeren van processen en deze personen beschikbaar gesteld. Dit werd 
onder andere vastgesteld in de interviews tijdens deze audit / de rondgang op de bedrijfslocatie.

Volgens de rondgang op het werk en de gesprekken met medewerkers is in voldoende mate geborgd dat alleen 
goedgekeurde arbeidsmiddelen en PBM worden ingezet.
Gezien en akkoord bevonden zijn o.a. de volgende gekeurde Arbeidsmiddelen en PBM, allen met een datum tot 
na deze audit:
Arbeidsmiddelen en gereedschappen
10M Haspel verlengsnoer volgende keuring 1-3-21
1514738 Haspel volgende keuring geldig tm 1-1-21 
503003 Trap geldig tm 1-3-21
03861 Stofzuiger geldig tm 1-3-21
L11143 Makita lader: geldig tm mrt 2021
L10979Trap, 3-trede: geldig tm mrt 2021
L10046Haspel geldig tm 05 2020.
Slijpschijfjegeldig tm 2023
PBM
Valharnas  5 stuks 24 augustus 2020 certificaat geldig t/m 24 augustus 2020. 

Niet alle middelen zijn momenteel gekeurd op basis van het overzicht zijn in maart en mei van diverse monteurs 
de keuring verlopen. (Stef Swart Goes Plooy en Locas) zie rapportblad 

Werkomgeving A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 7.1.3 + 
7.1.4

Bepalen, beschikbaar stellen en onderhouden van de infrastructuur en 
omgeving benodigd voor de uitvoering en het voldoen aan eisen.

C C C C

Gedocumenteerde informatie: 

A10
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De organisatie heeft de infrastructuur die nodig is voor de uitvoering van haar processen bepaald, beschikbaar 
gesteld en onderhoudt deze. Dit blijkt bijvoorbeeld uit: rondgang projecten en vestigingslocaties te Heiloo, 
Alkmaar Noordwijk. 
Verder heeft de organisatie bepaald welke omgeving nodig is voor het uitvoeren van haar processen, voorziet 
daarin en onderhoud deze. Dit betreft naast de fysieke ook menselijke factoren.

Meetapparatuur A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 7.1.5 Bepalen, beschikbaar stellen en onderhouden van middelen voor 
monitoring en meting. Bewerkstelligen dat ze geschikt blijven voor hun 
doel.
-- gedocumenteerde informatie indien passend --

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 6.3 Hulpmiddelen; meet- en beproevingsmiddelen; overige hulpmiddelen. C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.10 Overzicht meetmiddelen; kalibratiefrequentie; wijze van kalibreren; 
zichtbare kalibratiestatus; beoordeling kalibratieresultaten; corrigerende 
maatregelen.

C C C C

BRL 6000-21/00:2019, § 5.3 Hulpmiddelen; meet- en beproevingsmiddelen; overige hulpmiddelen. C

BRL 6000-21/00:2019, § 
6.7.13

Overzicht meetmiddelen; kalibratiefrequentie; wijze van kalibreren; 
zichtbare kalibratiestatus; beoordeling kalibratieresultaten; corrigerende 
maatregelen.

C

Gedocumenteerde informatie: 
BRL6000-AB/21
De procedure hulpmiddelen mbt meet- en beproevingsmiddelen en overige hulpmiddelen is in het 
kwaliteitshandboek vastgelegd in: KHB doc.nr 312 Beheer meetinstrumenten.
In de procedure komt tot uiting dat, indien een meetinstrument is gejusteerd, wordt nagegaan of het gebruik van 
het instrument, voorafgaand aan het justeren, tot andere beslissingen zou hebben geleid, als het instrument op 
dat moment al gejusteerd was. Zonodig worden op grond van dit onderzoek corrigerende maatregelen getroffen.  

In het kwaliteitshandboek is een actueel overzicht van alle beschikbare meetmiddelen opgenomen. 
Vastgesteld is dat de kalibratie van meetmiddelen op tijd wordt uitgevoerd.
Vastgesteld is dat alle meetinstrumenten die worden gebruikt voor metingen waarvan de resultaten beslissend
zijn voor goedkeuring of afkeuring, zijn gekalibreerd ten opzichte van gewaarmerkte middelen die een herkenbare 
en geldige herleidbaarheid hebben tot nationaal erkende standaarden.
- De kalibratiestatus is voor elk selectief meetmiddel aangegeven d.m.v.: sticker
- Kalibratieresultaten worden beoordeeld door: Jim Kater (werkvoorbereider)
- De registratie hiervan komt tot uiting door: Actie plaatsen van digitale calibratie certificaat naar eigen server.

Fase 1
De organisatie heeft de middelen bepaald die nodig zijn om voor geldige en betrouwbare resultaten te zorgen: 
Overzicht van dichtheidsbeproeving, rookgasanalyse en installatietesters zijn opgenomen in Syntess.

De organisatie stelt deze middelen ook beschikbaar. Deze middelen zijn geschikt voor de bedoelde monitoring- 
en meetactiviteiten en worden op een geschikte wijze onderhouden.
Middelen worden jaarlijks gekalibreerd .
Er wordt gebruik gemaakt van meetstandaarden die herleidbaar zijn tot internationale of nationale 
meetstandaarden. Wanneer deze meetstandaarden niet bestaan, dan is de basis die is gebruikt voor de kalibratie 
of verificatie vastgelegd.

A10:
Er is een overzicht beschikbaar van de te kalibreren of te verifiëren meetmiddelen. Er is gedocumenteerde 
informatie beschikbaar als bewijs van geschiktheid. zie hieronder:

BRL 6000-21:
Met betrekking tot beheer van meetmiddelen worden met betrekking tot Deelgebied 21 geen aanvullende eisen
gesteld.
BRL6000:
Vastgesteld is dat zich tijdens de recente kalibratie geen onacceptabele afwijkingen t.o.v. de specificaties hebben 
voorgedaan.

Overzichtslijst gezien.
Gezien:
Locas Installatietechniek BV Heiloo:
- Manometer gas/water RS srnr 036007157 S2610 herkal dd 2021-07-27.
- Manometer A0026664 herkal dd 2023 07 29
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Locas Installatietechniek BV Noordwijk: 
- S4650ST manometer 036601544 herkal 2021 07 27
- RF100 BRL6001 kl1.0 A0040400 herkal 2023-07-29

GoesPlooy Heiloo/Haarlem:
- Eurolyzer ST 034602523 2021-07-28

Stef Swart Electrotechniek BV
udit. Gezien zijn de volgende middelen: 
Installatietester  (nr 10010370)  volgende keuring 16-8-20 (meetmiddel momenteel ter kalibratie verzonden aan 
Kwx
Installatietester (intern nr 10010371, sn17251093 ) Kwx volgende kalibratie 21-8-21 

Beoordeeld door: Jim Kater (werkvoorbereider)

Procesmanagement

Algemeen A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 8.1 Plannen, implementeren en beheersen van de processen die nodig zijn 
om te voldoen aan de eisen en voor de acties in hoofdstuk 6.
-- gedocumenteerde informatie, in de omvang die nodig is --

C C C C

Gedocumenteerde informatie: 

Fase 1
Om aan de eisen en de verwachtingen te voldoen zijn de eisen in elk proces vastgesteld en beheerst. 
Voorbeelden van beschreven processen zijn: 
PRO-ENG Engineering Locas Goes Swart versie 0.2 juni 2020
PRO-INK-01 Inkoop Locas Goes Swart versie 0.2 mei 2020 
PRO-INK-02 Inkomende goederen Locas Goes Swart versie 0.2 mei 2020
PRO-UITV Uitvoering montage Locas Goes Swart versie 0.1 mei 2020
PRO-VER-03 Opdracht afhandeling  Locas Goes Swart versie 0.2 mei 2020
PRO-WVB Werkvoorbereiding Locas Goes Swart versie 0.2 mei 2020

A10:
Als processen veranderen dan wordt die verandering beheerst doorgevoerd om in ieder geval aan de gestelde 
eisen te blijven voldoen. Zie hiervoor het overzicht projecten en dossiers.
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Verkoopproces A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 8.2 Communicatie met de klant en het vaststellen, beoordelen en wijzigen van 
eisen.
-- gedocumenteerde informatie voor zover van toepassing van 
beoordeling en nieuwe eisen --

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 5.1 Opdracht. C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 5.3 Programma van Eisen. C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 5.4 en 
5.5

Ontwerp C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 5.6 Controle bouwkundige randvoorwaarden. C KT>
C

C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.1 Registratie van projecten. C C C C

BRL 6000-21/00:2019, § 4.1 Opdracht. C

BRL 6000-21/00:2019, § 4.3 Programma van Eisen. C

BRL 6000-21/00:2019, § 4.4 Ontwerp. C

BRL 6000-21/00:2019, § 4.5 Controle bouwkundige randvoorwaarden. C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.7.1 Registratie van projecten. C

Gedocumenteerde informatie: 
BRL6000-AB/21
In het kwaliteitshandboek wordt in KHB doc.nr 411 Acquisitie & werkopname tot uiting gebracht dat:
- De opdrachten met alle bijbehorende voorwaarden schriftelijk worden vastgelegd.
- In de opdracht wordt verwezen naar het document waarin het programma van eisen is opgenomen.
- In de opdracht wordt verwezen naar het ontwerp.
- Opdrachten worden geaccepteerd onder voorwaarde dat de installatie voldoet aan de eisen genoemd in 
paragraaf 4.1 (Wettelijke eisen aan de installatie) en 4.2 (Overige eisen aan de installaties) van de Bijzondere 
Delen van BRL6000

In het kwaliteitshandboek wordt in 412. Calculatie tot uiting gebracht dat:
- Het programma van eisen in overleg met de opdrachtgever wordt vastgelegd in een document.
- In het programma van eisen worden relevante bouwkundige randvoorwaarden aangegeven.
- In het programma van eisen de systeemkeuze duidelijk is vastgelegd.
- Ten minste is vastgelegd welke facultatieve eisen van 4.2 (Overige eisen aan de installaties) van toepassing zijn 
(keuzelijst).

In het kwaliteitshandboek wordt in 422. Werkvoorbereiding, ontwerp en ontwerpbeoordeling tot uiting gebracht dat 
alvorens met de installatiewerkzaamheden wordt begonnen, gecontroleerd wordt of de volgens het ontwerp te 
vervaardigen installaties voldoen aan de eisen van paragraaf 4.1 en 4.2 (Eisen te stellen aan installaties).
De controle wordt uitgevoerd door een “deskundige” (zie 5.2).

In het kwaliteitshandboek wordt in 422. Werkvoorbereiding, ontwerp en ontwerpbeoordeling tot uiting gebracht dat 
bij de werkvoorbereiding gecontroleerd wordt of is voldaan aan de bouwkundige randvoorwaarden om de 
installatie veilig te kunnen laten functioneren.

De procedure projectenregistratie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 411. Aquisitie
Tijdens de audit is de registratie ingezien voor de beoordeelde projecten en projectdossiers.
Er is vastgesteld dat: 
- Voor elk project wordt een projectdossier bijgehouden.
- Projectdossiers bestaan uit een vaste indeling. 
- Vastgelegd is welke medewerker toevoegingen en/of onttrekkingen aan het dossier mogen uitvoeren.
- Er alleen correcte en actuele informatie in het dossier is opgenomen.

Fase 1
Werkwijze is vastgelegd in: PRO-VER-01 Verkoop buitendienst Locas Goes Swart versie 0.1 mei 2020
Wijze van het verzamelen van klachten / feedback van klanten: PRO-AS-01 Primaire proces After sales / nazorg.
En FOR-M&A-11 Klachten en verbeterformulier Locas Goes Plooy
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A10:
De organisatie communiceert met klanten over informatie over haar diensten, aanvragen, offertes en opdrachten.
 
De eisen voor de te leveren diensten worden vastgesteld, beoordeeld en gedocumenteerd.
Wijzigingen in eisen voor producten en diensten worden beheerst doorgevoerd. Er wordt rekening gehouden met 
eventuele wet- en regelgeving in relatie tot de levering van de dienst of het product.
Gezien zijn de volgende voorbeelden van levering en adequate communicatie hieromtrent: 
- Opdr.gev: Coen Hagedoorn Bouwgroep BV
- Opdr. bev.: dd 27-01-2020 Ref 1366-06 Contract van onderaanneming.
- Opdr.gev: Building Twenty4
- Opdr. bev.: Overeenkomst van onderaanneming dd 15-04-2019 ref 999b4/PK
- Opdr.gev: Ploeg Vastgoed BV
- Opdr. bev.: dd 26-05-2020 Ref L-20BR0411
- Opdr.gev: Ludwig Vastgoed BV te Haarlem
- Opdr. bev.: 2018 10 10 Ref. I-18BR1502
- Opdr.gev: Kennemer wonen te Alkmaar.
- Opdr. bev.: dd 04-01-2012 

De organisatie heeft zeker gesteld dat wijzigingen in de leveringen bij alle betrokkenen bekend zijn. Met 
betrekking tot de product of dienst zijn de volgende klachten / feedback verkregen: Klachten en storingen worden 
door de service afdeling afgehandeld, waaerbij nazorg en garantie processen worden geregistreerd eb 
gemonitoord zijnde een garantie werkorder.

BRL6000:
Per dossier een medewerker is aangewezen die verantwoordelijk is voor de inhoud en compleetheid van het 
projectdossier.

Het projectdossier bevat ten minste: 
- De opdracht.
- Het ontwerp van de installatie, inclusief ontwerpwijzigingen.
- De registraties van ontwerpbeoordelingen (zie 7.7.3).
- Werktekeningen (zie 7.7.4).
- De registraties van controles op de montagewerkzaamheden (zie 7.7.7).
- De registraties van controles op de gerealiseerde installatie (zie 7.7.8).
Zie projecten en dossiers.o.a. ook de dossiers. BRL 6000-21:

Zie projecten en dossiers.

Ontwerpproces A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 8.3 Ontwerp en ontwikkeling; planning, input, beheersmaatregelen, output en 
wijzigingen.
-- gedocumenteerde informatie --

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.3 Ontwerpbeoordeling: beoordeling van ontwerpwijzigingen; uitbesteding 
van ontwerpbeoordeling; registratie van ontwerpbeoordelingen.

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.4 Werktekeningen. C C C C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.7.3 Ontwerpbeoordeling: beoordeling van ontwerpwijzigingen; uitbesteding 
van ontwerpbeoordeling; registratie van ontwerpbeoordelingen.

C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.7.4 Werktekeningen. C

Gedocumenteerde informatie: 

BRL6000-AB/21
De procedure ontwerpbeoordeling is vastgelegd in het kwaliteitshandboek in: KHB doc.nr 422 werkvoorbereiding. 
ontwerp en ontwikkeling, KHB doc.nr. 422b Ontwerp en ontwikkeling 
Wijzigingen en aanpassingen van een ontwerp worden door een ‘deskundige’ (zie 5.2) vastgesteld, vastgelegd, 
beoordeeld en goedgekeurd voordat ze worden ingevoerd.

Van de ontwerpbeoordelingen moet worden geregistreerd:
- Wie heeft beoordeeld en wanneer.
- De resultaten van de beoordeling.
- De eventuele maatregelen.
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De procedure voor de vervaardiging van werktekeningen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 2.8. 
Werktekeningen
Van uitvoeringsdetails wordt zo nodig een werktekening gemaakt.

Fase 1
Procedure “PRO-ENG-01 Engineering en tekenen”
De organisatie heeft een ontwerp- en ontwikkelproces vastgesteld, geïmplementeerd en onderhouden passend 
voor de aansluitende levering van producten en diensten. Er zijn vastgestelde ontwerp- en ontwikkelingsstappen
t.a.v. planning, inputs, beheersingsmaatregelen, outputs en wijzigingen met betrekking tot ontwerp en 
ontwikkeling.

A10:
Gedocumenteerde informatie over de verschillende ontwerp- en ontwikkelingsstappen is aanwezig. 
Tijdens de audit is de ontwerpbeoordeling registratie ingezien van de beoordeelde projecten.
Zie projecten en dossiers.

Inkoopproces A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 7.1.1b Vaststellen en beschikbaar stellen wat verkregen moet worden van 
externe aanbieders

C C C C

ISO 9001:2015, § 8.4 Extern geleverde processen, producten en diensten; bewerkstellingen, 
beheersmaatregelen vaststellen en eisen kenbaar maken.

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.5 Ingangscontrole van materialen:
Specificatie van eisen; registratie van beoordeling; registratie 
verantwoordelijke medewerker(s)

C C C C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.7.5 Ingangscontrole van materialen: Specificatie van eisen; registratie van 
beoordeling; registratie verantwoordelijke medewerker(s).

C

VCA*:2017/6.0, § 9.1 Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM 
aangeschaft?

C

Gedocumenteerde informatie: 
BRL6000-AB/21
De procedure voor de ingangscontrole van materialen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: KHB doc.nr 423 
inkoop ingangscontrole materialen.
Eisen waaraan materialen moet voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: bestekeisen worden overgenomen in 
bestelspecificaties, bestellingen worden zo veel a;s mogelijk schriftelijk gedaan, waar mogelijk milieuvriendelijke 
materialen en producten toepassen.

Fase 1
De organisatie heeft bepaald wat er verkregen moet worden van externe aanbieders en heeft bewerkstelligd dat 
de externe geleverde producten en diensten aan de gestelde eisen voldoen. Dit betreft bijvoorbeeld:
-Het inkopen bij een leverancier.
-Een regeling met een gelieerde onderneming.
Externe leveranciers worden gekozen en (her)beoordeeld (zie Leveranciersbeoordeling).
Getoond beoordeling Salo Alkmaar, Solar Nederland en de Technische Unie periode 1-1-20 t/m 1-7-20. D.d. 28-
9-20

Er werd een inventarisatie aangetroffen van potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM. De VGM 
eisen voor het beperken van potentiële risico’s werden vastgelegd. Er is een procedure aangetroffen die borgt dat 
alleen materialen, arbeidsmiddelen en PBM worden aangekocht die voldoen aan de eisen.
Periodiek werden deze eisen geëvalueerd middels de update van de RI&E en de resultaten uit 
werkplekinspecties en keuringen.
> Inventarisatie risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM inclusief bijbehorende eisen: Overzicht tabel 
VGM Inkoopspecificatie  werkinstructies
> Procedure:  PRO-INK-01 Inkoop 

De aanwezigheid van de procedure om de geïnventariseerde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aan te 
schaffen borgt in voldoende mate de verantwoorde aanschaf.

A10:
BRL6000:
De toegepaste materialen zijn gecontroleerd en voldoen aan de gespecificeerde eisen.
Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat inkomende materialen zijn beoordeeld.

Gezien: 
- Proj 1: Locas Installatietechniek BV Heiloo: Beoordeling project 1 van Rik Schellevis: Bij juiste levering is deze 
geaccepteerd en gaat de bon weg.
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- Magazijn: Locas Installatietechniek BV Noordwijk: TU ordnr 87651575/1 sanitair dd 08-09-2020. Gecontroleerd 
door Arie Vlieland (werkvoorbereider/projectleider)
- Proj 4: Goesplooy Haarlem/Heiloo: SALO ordnr VO1307796 dd 2020-09-07 akk Rene Schilder

Productieproces A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 8.5 Productie en leveren van diensten; beheersing, identificatie, 
naspeurbaarheid, eigendom, in stand houden, nazorgactiviteiten en 
beheersing van wijzigingen.
-- gedocumenteerde informatie --

C KT>
C

C C

ISO 9001:2015, § 8.6 Vrijgave van producten en diensten.
-- gedocumenteerde informatie --

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 5.7 Uitvoering C KT>
C

C C

BRL 6000-AB:2016, § 5.8 Gebruikshandleiding: informatie m.b.t. technische aspecten; 
gebruiksmogelijkheden; gebruiksaanwijzingen; noodzakelijke onderhoud; 
opstellingsruimte; hoe te handelen bij storingen.

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.6 Controle op transport en opslag: specificatie van eisen; registratie van 
beoordeling; registratie verantwoordelijke medewerker(s).

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.7 Controle op montagewerkzaamheden: recente informatie voor uitvoering 
op de werkplek; voldoen aan gespecificeerde eisen; registratie van 
controles.

C C C C

BRL 6000-21/00:2019, § 4.6 Uitvoering. C

BRL 6000-21/00:2019, § 4.7 Gebruikshandleiding: informatie m.b.t. technische aspecten; 
gebruiksmogelijkheden; gebruiksaanwijzingen; noodzakelijke onderhoud; 
opstellingsruimte; hoe te handelen bij storingen.

C

BRL 6000-21/00:2019, § 4.8 Beheer (subdeelgebied beheren). C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.7.6 Controle op transport en opslag: specificatie van eisen; registratie van 
beoordeling; registratie verantwoordelijke medewerker(s).

C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.7.7 Controle op montagewerkzaamheden: recente informatie voor uitvoering 
op de werkplek; voldoen aan gespecificeerde eisen; registratie van 
controles.

C

VCA*:2017/6.0, § 3.6 Worden de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van 
onderaannemers geïnstrueerd over de interne regels en procedures bij 
opdrachtgevers en de inhoud van een VGM-projectpan?

C

Gedocumenteerde informatie: 
BRL6000-AB
Zie betreffend procescontrolerapport.

In het kwaliteitshandboek komt in 441. Oplevering / gebruikershandleiding tot uiting dat een bij de installatie 
behorende gebruikshandleiding aan de opdrachtgever wordt overgedragen.

De procedure voor de controle mbt opslag van materialen op de werklocatie is in het kwaliteitshandboek  
vastgelegd in: 431. Opslag
Eisen waaraan opslag van materiaal moet voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: o.a. op eventuele 
beschadigingen
Controle op de opslag wordt op de projectlocatie uitgevoerd door: projectleider
Registratie vindt plaats door middel van: werkplekinspectieformulier

De procedure voor de controle op montagewerkzaamheden is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 432. 
Keuring, meting & beproeving
Eisen waaraan de montagewerkzaamheden moeten voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: conform tekening
Controle op montagewerkzaamheden wordt uitgevoerd door: projectleider
Registratie vindt plaats door middel van: werkplekinspectieformulier.

BRL6000-21/00
In het kwaliteitshandboek is in 441 Oplevering/gereedmelding de gereedmelding vastgelegd.
Aan de opdrachtgever wordt schriftelijk gemeld dat de installatie gereed is.

De procedure voor de uitvoeren van beheer, onderhoud en reparaties is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 
**Bij deze audit niet van toepassing.**
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Eisen waaraan de beheer, onderhoud en reparatie werkzaamheden moeten voldoen, zijn vastgelegd en 
betreffen: **Bij deze audit niet van toepassing.**
Beheer, onderhoud en reparaties wordt uitgevoerd door: **Bij deze audit niet van toepassing.**
Registratie vindt plaats door middel van: **Bij deze audit niet van toepassing.**

De procedure voor de controle mbt opslag van materialen op de werklocatie is in het kwaliteitshandboek 
vastgelegd in: **Bij deze audit niet van toepassing.**
Eisen waaraan opslag van materiaal moet voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: **Bij deze audit niet van 
toepassing.**
Controle op de opslag wordt op de projectlocatie uitgevoerd door: **Bij deze audit niet van toepassing.**
Registratie vindt plaats door middel van: **Bij deze audit niet van toepassing.**

De procedure voor de controle op montagewerkzaamheden is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: **Bij deze 
audit niet van toepassing.**
Eisen waaraan de montagewerkzaamheden moeten voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: **Bij deze audit niet 
van toepassing.**
Controle op montagewerkzaamheden wordt uitgevoerd door: **Bij deze audit niet van toepassing.**
Registratie vindt plaats door middel van: **Bij deze audit niet van toepassing.**

Fase 1
Uit de aangetroffen procedure blijkt dat de organisatie heeft geborgd dat regels en procedures van de 
opdrachtgever en/of projectspecifieke risico’s en beheersmaatregelen bekend zijn bij alle betrokken medewerkers 
voor aanvang van de werkzaamheden.
Procedure: VGM start werk van de aannemer. 

A10:
De organisatie heeft geplande maatregelen geïmplementeerd om op passende momenten in het proces te 
verifiëren of aan de eisen die aan de producten of diensten zijn gesteld is voldaan. De organisatie houdt 
gedocumenteerde informatie bij over de vrijgave van producten en diensten.
De beschikbaarheid van gedocumenteerde informatie, de beschikbaarheid en gebruik van geschikte middelen 
voor monitoring en meting, geschikte infrastructuur en werkomgeving, inzet competente personen, validatie, 
vrijgave en nazorg is tijdens de audit vastgesteld.

Uit de aangetroffen registratie van de instructie blijkt dat medewerkers vooraf worden geïnstrueerd. De borging 
blijkt middels deze registratie.
Geregistreerde instructie in: Start werk getoond - Proj nr: G190340 aannemer, verder worden de door de 
aannemer aangegeven visuele opgehangen  geboden en verboden gevolgd (vastgesteld tijdens projectbezoek 
Ons Hof te Alkmaar.

Uit de gesprekken met de medewerkers op de bezochte projecten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de regels en 
procedures van de opdrachtgever en/of projectspecifieke risico’s en de reductie daarvan middels maatregelen. Zij 
verwoorden dit in eigen bewoordingen.

BRL6000:
Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat de opslag van materialen is beoordeeld.

Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat de controle op montagewerkzaamheden van 
de beoordeelde projecten heeft plaatsgevonden.
Gezien:
WPI: Locas Installatie techniek Heiloo/Noordwijk: dd 16-04-2020 173560.W Logchies Renovatie en onderhoud te 
Amsterdam
WPI: GoesPlooy
WPI: Stef Swart

Zie projecten en dossiers.

Klanten

Klanttevredenheid A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 9.1.2 Klanttevredenheid. C C C C

Gedocumenteerde informatie: 
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Fase 1
Methoden voor het verkrijgen, monitoren en beoordelen van klanttevredenheid: FOR-&A-10 
Klantwaarderingsformulier 

A10:
De organisatie heeft gegevens over de perceptie van klanten over de mate waarin aan hun behoeften en 
verwachtingen is voldaan voorhanden en deze gegevens worden gemonitoord en beoordeeld. Voorbeelden zijn  
middels een webapp zijn de grootste opdrachtgevers naar hun ervaring gevraagd, over het algemeen wordt 
goede score gegeven punt van aandacht wordt als bereikbaarheid gezien, op slechte (incidentele) scores heeft 
directie persoonlijk een nabel actie uitgevoerd. getroond registratie uitvraag augustus 2020.

Leveranciers

Leveranciersbeoordeling A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 8.4.1 Extern geleverde processen, producten en diensten; prestatie van externe 
aanbieders.
-- gedocumenteerde informatie --

C C - C

ISO 9001:2015, § 9.1.3f Analyse en evaluatie van gegevens en informatie; prestatie van externe 
aanbieders.

C C - C

Gedocumenteerde informatie: 

Fase 1
De organisatie heeft zeker gesteld dat extern geleverde processen, producten en diensten aan de gestelde eisen 
voldoen. De organisatie heeft criteria vastgesteld en toegepast voor (her)evalueren, selecteren en monitoren van 
de prestaties van de externe aanbieders

A10
Er is gedocumenteerde informatie beschikbaar over de activiteiten van de externe aanbieders en de benodigde 
maatregelen die voorkomen uit evaluaties van leveranciers.
Gezien is de volgende gedocumenteerde evaluatie: FOR-M&A-06 Leveranciersbeoordeling 
Analyse van gegevens van prestaties van leveranciers / externe aanbieders komt tot uitdrukking in: 
Directiebeoordeling 24 augustus 2020

Resultaten

Procesmonitoring A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 9.1.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren; wat, methoden, wanneer, 
analyse en evaluatie.
-- gedocumenteerde informatie, resultaten)

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.5 Controleactiviteiten (IKB): Ontwerp; ingangscontrole en opslag van 
materialen; montage; eindcontrole van de installatie; gebruiks- en 
onderhoudsvoorschriften; meet- en beproevingsmiddelen; documenten.

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.8 Controle van de gerealiseerde installatie: specificatie controlepunten; 
uitvoeren tussencontrole; uitvoeren eindcontrole; controleregistratie.

C C C KT>C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.5 Controleactiviteiten (IKB): Ontwerp; ingangscontrole en opslag van 
materialen; montage; eindcontrole van de installatie; gebruiks- en 
onderhoudsvoorschriften; meet- en beproevingsmiddelen; documenten.

C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.7.8 Controle van de gerealiseerde installatie: specificatie controlepunten; 
uitvoeren tussencontrole; uitvoeren eindcontrole; controleregistratie. 

C

BRL 6000-21/00:2019, § 6.7.9 Controle van werkzaamheden volgens beheerplan. C

VCA*:2017/6.0, § 7.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel 
leidinggevenden?

C

Gedocumenteerde informatie: 
BRL6000-AB/21
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In het kwaliteitshandboek is de omvang en de frequentie van de controleactiviteiten in het kader van de interne 
kwaliteitsbewaking vastgelegd in: KHB doc.nr 221 KAM zorg
De procedure voor de controle van de gerealiseerde installatie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 222. 
Interne audits
De controlepunten en eisen worden voorafgaand gespecificeerd in tussen- en eindcontroles.
- Tussencontroles worden uitgevoerd (waar noodzakelijk) door: monteur
- Eindcontroles worden uitgevoerd door: monteur

BRL6000-21/00
De wijze waarop controleactiviteiten in het kader van IKB plaats vinden is vastgelegd in: **Bij deze audit niet van 
toepassing.**

De procedure voor de controle of het beheer wordt uitgevoerd volgens het beheerplan is in het 
kwaliteitshandboek vastgelegd in: **Bij deze audit niet van toepassing.**

Fase 1
De organisatie heeft vastgesteld wat gemonitord en gemeten wordt, volgens welke methoden en met welke 
frequentie. De resultaten van het monitoren en meten worden geanalyseerd en geëvalueerd. De evaluatie betreft 
ook de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Er werd een procedure aangetroffen voor het uitvoeren en opvolgen van werkplekinspecties. Procedure 
werkplekinspecties: PRO-M&A-03 Audits en werkplekinspecties Locas Goes Swart

A10:
De volgende informatie als bewijs van de resultaten van de monitoring is ingezien. De inspecties werden 
maandelijks gehouden door operationeel leidinggevenden.
De (operationele) directieleden nemen minimaal eenmaal per kwartaal deel aan een werkplekinspectie op een 
werklocatie. Er werden inspectieverslagen aangetroffen met daarop positieve bevindingen en geconstateerde 
afwijkingen. Naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen is een actieplan uitgewerkt en opgevolgd.
Verslagen inspectie en follow up: 
Verslagen met deelname (operationele) directieleden: 6-4-20 directie operationeel directeur Richard Groeneveld 
deelgenomen aan werkplekinspecties uitgevoerd door Ronald Kortekaas.
Paul Swart (directie) 19 mei 2020
Project 9-12-20 23-3-20, 28-4-19 project Bik Challenge (stef swart )
10-12-19 23-1-2019, 26-3-2019  Project Inco Bloemendaal (setf Swart) 

Het bevorderen van een veilige werkomgeving blijkt uit de uitgevoerde inspecties en de opvolging daarvan. In de 
gesprekken met de medewerkers op de vloer blijkt de positieve werking van deze inspecties.

BRL6000:
Tijdens de audit is vastgesteld dat de uitgevoerde controleactiviteiten in overeenstemming zijn met de 
vastgelegde procedure.

Van de beoordeelde projecten zijn registraties ingezien, waarin tot uiting komt:
- Wat is gecontroleerd en op welke eisen.
- Wie heeft gecontroleerd en wanneer.
- Met welke instrumenten is gemeten.
- De resultaten van de controles en metingen.

Zie projecten en dossiers.

Interne audits A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 9.2 Plannen en uitvoeren van interne audits.
-- gedocumenteerde informatie --

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.15 Interne audits C C C T>C

BRL 6000-21/00:2019, § 
6.7.18

Interne audits. C

VCA*:2017/6.0, § 1.5 Worden interne audits gehouden? C

Gedocumenteerde informatie: 
BRL6000-AB
Het systeem van interne audits is beschreven in: KHB doc.nt 222. Interne audit.
Met geplande tussenpozen, maar ten minste 1 x per jaar, worden interne audits uitgevoerd om vast te stellen of 
de 
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kwaliteitszorg ten behoeve van het onderwerp van certificatie is beschreven, geïmplementeerd, wordt 
onderhouden en uitgevoerd, volgens de eisen van hoofdstuk 7. In geval van tekortkomingen worden maatregelen 
doorgevoerd die de tekortkomingen opheffen (correctieve maatregelen) en maatregelen om herhaling van de 
tekortkomingen te voorkomen (corrigerende maatregelen).

BRL6000-21/00
Het systeem van interne audits is beschreven in: KHB doc.nt 222. Interne audit.
Met geplande tussenpozen, maar ten minste 1 x per jaar, worden interne audits uitgevoerd om vast te stellen of 
de kwaliteitszorg ten behoeve van het onderwerp van certificatie is beschreven, geïmplementeerd, wordt 
onderhouden en uitgevoerd, volgens de eisen van hoofdstuk 6. 
In geval van tekortkomingen worden maatregelen doorgevoerd die de tekortkomingen opheffen (correctieve 
maatregelen) en maatregelen om herhaling van de tekortkomingen te voorkomen (corrigerende maatregelen).
Resultaten van interne audits en eventueel interne projectcontroles worden schriftelijk vastgelegd.

Fase 1
PRO-M&A-03 Audits en werkplekinspecties Locas Goes Swart
De organisatie voert met geplande tussenpozen interne audits uit om informatie te verkrijgen of het 
kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen en doeltreffend is geïmplementeerd. Er is een 
auditprogramma vastgesteld waaruit de frequentie, methoden, verantwoordelijkheden, planningseisen en 
rapportages tot uiting komen. Er wordt rekening gehouden met het belang van de betrokken processen, met 
veranderingen van invloed op het kwaliteitsmanagementsysteem en met resultaten van voorgaande audits. 
Geselecteerde auditoren zijn onafhankelijk zijn t.a.v. het te auditen onderwerp

De directie oordeelt jaarlijks op basis van interne audits of aan de VCA-systeem goed is geïmplementeerd en 
onderhouden.
Gezien werd het interne audit verslag: VCA 2008-08-24 gehele normering getoetst. Aktie punten zijn opgenomen 
in het verslag
Getoond verslag interne audit ISO9001/BRL6000 Interne audits ISO9001 deels BRL6000 
Bespreking onderzoek 18-24 en 31 augustus 2020.

A10:
Correcties en corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd. Voorbeelden zijn: Aanpassen van het handboek, 
uitbreiden van de stakeholderanalyse in 2021. 
Gebleken is dat de effectiviteit van de doorgevoerde maatregelen wel voldoende zijn. 

Geconcludeerd kan worden dat het systeem werkt (uitvoeren audits, doorvoeren verbeteringen, controle 
effectiviteit)
Als er verbeter acties nodig zijn dan worden deze blijkbaar opgevolgd.

BRL6000:
Gezien werd de registratie van: Auditor: Dhr Boom BT consul: Auditee Ronald Kortekaas, Paul Swart (namen)

Afgelopen jaar voor VCA en ISO9001 naar een nieuw Handboek gegaan. De BRL6000 is dit jaar nog volgens oud 
handboek getoetst, maar is wel opgenomen in die planning.
Er is een plan opgesteld voor deze nieuwe procedures:
Gezien: Planning opgenomen voor dd 2020 06 30 (Proces: 2020 PRO-BV-01)
Daarna is een stuk reorganisatie doorgevoerd nav bijgestelde visie en strategie.

Hierdoor is er een nieuwe aftrap gemaakt mbt uitvoeren van Interne audits.
De aftrap is geweest met Dhr Boom BT consul: Auditee Ronald Kortekaas, Paul Swart voor VCA en BRL.

- Auditprogramma: ISO9001 / BRL6000 dd 2020 08 31 (hfdst 4, 5, 6, 7 van BRL6000). Procedureel gedaan, 
projectbezoek nog niet.
- Auditprogramma: VCA  dd 2020 08 24.
- Interne projectcontroles: Procedureel opgepakt, projectbezoeken staan na Q3 in 2020 (welke projecten)
- Eventueel getroffen corrigerende maatregelen en verbeteracties ingezien.
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Afwijkingen/incidenten A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 8.7 Beheersing van afwijkende output; voorkomen van niet-beoogd gebruik of 
levering.
-- gedocumenteerde informatie --

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.13 Beheersing van tekortkomingen: Identificatie; acceptatie non- 
conformiteiten.

C C C C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.14 Klachtenbehandeling: Klachtenregistratie; registratie corrigerende 
maatregelen; registratie preventieve maatregelen.

C C C C

BRL 6000-21/00:2019, § 
6.7.16

Beheersing van tekortkomingen: Identificatie; acceptatie 
nonconformiteiten.

C

BRL 6000-21/00:2019, § 
6.7.17

Klachtenbehandeling: Klachtenregistratie; registratie corrigerende 
maatregelen; registratie preventieve maatregelen.

C

VCA*:2017/6.0, § 11.1 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van 
ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-
ongevallen en overige VGM-incidenten?

C

Gedocumenteerde informatie: 
De procedure beheersing van tekortkomingen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: KHB doc.nr 343 
beheersing van tekortkomingen / afwijkingen.
Bij gebleken tekortkomingen wordt nagegaan of aanpassing van de interne kwaliteitsbewaking noodzakelijk is.
In de procedure komt tot uiting dat een installatie die niet aan de eisen voldoet, als zodanig wordt geïdentificeerd 
om onbedoeld gebruik of onbedoelde levering te voorkomen. In de procedure komt tot uiting dat non-
conformiteiten aan de opdrachtgever, klant, eindgebruiker of ander instantie worden gerapporteerd voor 
aanvaarding.

De procedure klachtenbehandeling is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: 442 Klachtenafhandeling
Vastgesteld is dat een registratie wordt bijhouden van ontvangen klachten die verband houden met de 
gecertificeerde dienst. In de registratie komt tot uiting op welke wijze deze zijn behandeld.
In de registratie komt tot uiting welke maatregelen zijn genomen om herhaling ervan te voorkomen.

Fase 1
De organisatie heeft bewerkstelligd dat afwijkende producten of diensten die niet voldoen aan haar eisen worden 
geïdentificeerd en beheerst, om niet-beoogd gebruik ervan te voorkomen. Dit geldt ook voor producten en 
diensten die na levering afwijkend blijken te zijn. Men hanteert mogelijkheden als herstel, apart houden, 
informeren van de klant, opnieuw maken, accepteren onder voorbehoud.

Er werd een procedure aangetroffen voor het melden, registreren van ongevallen van medewerkers met en 
zonder verzuim/werkverlet, ongevallen met aangepast werk, bijna-ongevallen, onveilige situatie en handelingen 
en overige VGM-incidenten.
Procedure: FOR-M&A-01 Meldingsformulier  gevaarlijke situaties en OR-M&A-02 Ongevallenmeldingsformulier 
Locas Goes Plooy

A10:

Er is gedocumenteerde informatie waaruit o.a. de beschrijving en de genomen maatregelen tot uiting komt. De 
volgende voorbeelden zijn ingezien: 

Tijdens de gesprekken met de medewerkers op de vloer werd de inhoud van deze procedure in eigen bewoording 
weergegeven. Registraties van eventueel voorgekomen ongevallen en VGM-incidenten werden door de auditor 
ingezien. De ongevalscijfers werden periodiek gepubliceerd.
Eventueel actueel voorbeeld:
25 april 2019 medewerker door draadglas plafond gevallen, boete oplegging door rapportage meldingsformulier 
ingezien.

Installatietechniek:
Gezien registratie tekortkomingen/klachten: Geen geregistreerde klachten/tekortkomingen (zoals in
kwaliteitshandboek) Afgerond via afmeldingsformulieren.
Stef Swart:
Gezien registratie tekortkomingen/klachten: Geen geregistreerde klachten/tekortkomingen (zoals in
kwaliteitshandboek) Afgerond via afmeldingsformulieren.
Goes Plooy:
Gezien registratie tekortkomingen/klachten: Geen geregistreerde klachten/tekortkomingen (zoals in
kwaliteitshandboek) Afgerond via afmeldingsformulieren.
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Noodsituaties A7 A8 A9 A10

VCA*:2017/6.0, § 6.1 Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties? C

Gedocumenteerde informatie: 

Fase 1
Er werd een procedure aangetroffen voor het handelen in noodsituaties op het terrein van de opdrachtgever. 
Procedure: 
PRO-M&A-01 Noodsituaties versie mei 2020 + meldingsformulier Geen ongevallen of near miss cq ongeval 
zonder letsel

A10
Deze procedure wordt in eigen bewoordingen door de medewerkers in de interviews aangehaald. Ter plaatse 
heeft men de beschikking over voldoende middelen.(Zowel EHBO als brand). Uit de registraties op deze 
middelen is voor de gebruiker direct zichtbaar dat deze nog juist zijn onderhouden.

De vastgelegde werkwijze en de rondgang op de werken tonen aan dat de organisatie effectief kan optreden in 
geval van noodsituaties bij de opdrachtgever.

Verbeteringen A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 10 Verbetering, afwijkingen, corrigerende maatregelen en continue 
verbetering.
-- gedocumenteerde informatie --

C C C C

ISO 9001:2015, § 9.1.3 Analyse en evaluatie van gegevens en informatie. C C C C

VCA*:2017/6.0, § 11.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder 
verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?

C

Gedocumenteerde informatie: 

Fase 1
De organisatie reageert op afwijkingen en treft indien van toepassing maatregelen om deze afwijking te 
beheersen en te corrigeren en de consequenties aan te pakken.
Er vindt evaluatie plaats van de noodzaak om maatregelen treffen om de oorzaken van de afwijking weg te 
nemen om herhaling te voorkomen. De corrigerende maatregelen zijn passend voor de effecten van de 
opgetreden afwijking.

Er werd een onderzoeksprocedure aangetroffen waarin de oorzaken en de maatregelen naar aanleiding van 
ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten, 
middels onderzoeksmethode kunnen worden vastgesteld. Deze verbetermaatregelen bevatten verantwoordelijke, 
tijdsplanning en opvolging. Een en ander is vastgesteld in een actieplan. De resultaten zijn gepubliceerd.
Oorzaakanalyse onderdeel van het ongevallen registratieformulier + onderzoeksrapport FOR-M&A-04.

A10
De organisatie analyseert d.m.v. PRO-M&A-04 Meting klantwaardering ,  informatie die voortkomen uit monitoring 
en meting voor het evalueren van het voldoen aan de eisen van producten en diensten, de mate van 
klanttevredenheid, de prestaties en doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem, de doeltreffende 
implementatie van plannen, de doeltreffendheid van ondernomen acties, de prestaties van externe leveranciers 
en de noodzaak van verbeteringen aan het kwaliteitsmanagementsysteem.
De organisatie stelt kansen voor verbetering vast selecteert deze en implementeert de benodigde maatregelen 
om te voldoen aan de eisen van klanten en de klanttevredenheid te verhogen. Kansen voor verbetering zijn 
bijvoorbeeld: Doorvoeren van automatisering in de buitendienst door field applicaties, waardoor kansen op fouten 
verminderen en de administratiedruk verminderd. 
Kansen in de markt en nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en volgend in de organisatie gebracht, denkende 
aan de nieuwe energieopwekking zoals warmtepompen worden qua techniek en kennis momenteel verworven. 
Er wordt gedocumenteerde informatie bijgehouden over aard van de afwijking, doorgevoerde maatregelen en de 
resultaten daarvan. 
De organisatie verbetert hiermee continue de geschiktheid toereikendheid en doeltreffendheid van het 
kwaliteitsmanagementsysteem.
Voorbeelden van verbetering is dat de organisatie zich meer gaat richten op warmtepompen en deze activiteit 
verder wil uitbouwen. Zie ook hierboven.
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Evaluatie

Systeemevaluatie A7 A8 A9 A10

ISO 9001:2015, § 9.3 Directiebeoordeling; inputs en outputs.
-- gedocumenteerde informatie --

C C C C

VCA*:2017/6.0, § 1.6a Directiebeoordling / Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende 
het voldoen aan de VCA-eisen?

C

Gedocumenteerde informatie: 

Fase 1
De directie beoordeelt jaarlijks of bewerkstelligd is dat het kwaliteitsmanagementsysteem continue geschikt, 
toereikend en doeltreffend is en is afgestemd met de strategische richting van de organisatie.
De inputs voor deze directiebeoordeling is conform de gestelde systeemeisen en de output betreft o.a. kansen 
voor verbetering, noodzaak voor wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem en behoefte aan middelen. Er 
wordt gedocumenteerde informatie bijgehouden als bewijs van de resultaten van de directiebeoordeling.
Gezien is de directiebeoordeling Directiebeoordeling 24 augustus 2020

De directie beoordeelt jaarlijks het VCA-systeem geschikt, passend en doeltreffend is en leidt tot verbetering van 
het VCA-systeem.
De inputs voor deze directiebeoordeling is conform de gestelde eisen.
Er wordt gedocumenteerde informatie bijgehouden als bewijs van de resultaten van de directiebeoordeling. 
Gezien is de directiebeoordeling Directiebeoordeling 24 augustus 2020

A10
Geconcludeerd wordt dat het managementsysteem van Locas  bijdraagt om binnen de organisatie veilig en 
gezond te kunnen werken en het aantal ongevallen te verminderen dan wel te voorkomen alsmede het voldoen 
aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De directiebeoordeling is in voldoende mate uitgevoerd en draagt bij aan de verbetering van het 
kwaliteitsmanagementsysteem.
Conclusies zijn getrokken en eventuele acties zijn uitgezet.
Geconcludeerd wordt dat het managementsysteem bijdraagt om consequent producten / diensten te leveren die 
voldoen aan de eisen van de klant, van toepassing zijnde wet- en regelgeving en dat er naar gestreefd wordt de 
klanttevredenheid te verhogen.

Projecten en dossiers
Projecten en Dossiers
Proj 1 (deelgebied 4 5  7 8) Locas Installatietechniek BV Heiloo (beggr. bedrijven (5% gereed), 1e verd en hoger 
app (40% gereed)
- Proj nr: 194056
- Naam; Adres; Renovatie De Hoek te Amsterdam
- Opdr.gev: Coen Hagedoorn Bouwgroep BV
- Opdr. bev.: dd 27-01-2020 Ref 1366-06 Contract van onderaanneming.
- Technische Omschrijving: dd 2019 06 11 1366-CHB-002 Technische Omschrijving (TO)
- Ontwerpbeoordelingen/Controle: WAT 00 DEF dd 07-09-2020 won 1e verd.: WAT 00 DEF dd 07-09-2020 beggr. 
Tekeningen zijn beoordeeld en geparafeerd door Wim Hoogeboom
- Ontwerp berekeningen: Transmisieberekening dd 02-04-2020 door Thor Seekles
- Uitvoeringstekeningen: WAT 00 DEF dd 07-09-2020 won 1e verd.: WAT 00 DEF dd 07-09-2020 beggr 
Bedrijven.
- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: WAT 00 DEF dd 07-09-2020 won 1e verd.: WAT 00 DEF 
dd 07-09-2020 beggr. Tekeningen zijn beoordeeld en geparafeerd door Wim Hoogeboom. Reactie van de 
opdrachtgever via mail dd 25-03-2020
- Installatie tussencontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): tussencontrole dd 2020 09 07 door Rik Schellevis.
Gesproken met:
Wim Hoogeboom (Projectleider) Locas Installatietechniek BV Heiloo
Rik Schellevis (1e monteur) Locas Installatietechniek BV Heiloo
David de Bruin (hulpmonteur) Locas Installatietechniek BV Heiloo

Proj 2 (deelgebied 4 7 8) Locas Installatietechniek BV Noordwijk (74 woningen Ringoevers deelplan IV te 
Hillegom) ruwbouw 50%
- Proj nr: 183657 
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- Naam; Adres; 74 woningen Ringoevers deelplan IV te Hillegom
- Opdr.gev: Building Twenty4
- Opdr. bev.: Overeenkomst van onderaanneming dd 15-04-2019 ref 999b4/PK
- Bouwkundige randvoorwaarden: verticaal transport en horizontaal transport tot en met 75kg doen we wel.
- Ontwerpbeoordelingen/Controle:  verificatie validatie opdrachtgever. oa gezien: WAT 01 blok 9 koud en 
warmwater en gas dd 03-06-2019 Voorlopig. Akk opdrgever dd 10-12-2019.
- Ontwerp berekeningen: Tapwater berekening dd 21-10-2019 blok 5 1e verd.
- Uitvoeringstekeningen: WAT 00 Definitief Blok 3 water en gas 1e verd., begg en fundering dd 08-07-2019. Door 
op Fields te zetten door projectleider is de beoordeling gegarandeerd.
- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: WAT 00 Definitief Blok 3 water en gas 1e verd., begg en 
fundering dd 08-07-2019. Door op Fields te zetten door projectleider is de beoordeling gegarandeerd.
- Installatie tussencontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): tussencontrole wordt niet vastgelegd. Wordt met 
lucht gedaan op 3 Bar.
Gesproken met:
Bas de Maree (Projectleider)
Ricardo Pret (leidinggevend monteur)

Proj 3 (deelgebied 5) Locas Installatietechniek BV Noordwijk (Aanpassen installaties bedrijfspand Ploeg Kozijnen 
- Haverstraat 19 te Nieuw Vennep) 70% gereed
- Proj nr: 194175
- Naam; Adres; Aanpassen installaties bedrijfspand Ploeg Kozijnen - Haverstraat 19 te Nieuw Vennep
- Opdr.gev: Ploeg Vastgoed BV
- Opdr. bev.: dd 26-05-2020 Ref L-20BR0411
- Uitvoeringstekeningen: CV&Gas 01 dd 03-09-2020 DEF. Staat op FIELDS
- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: CV&Gas 01 dd 03-09-2020 DEF. Staat op FIELDS
Gesproken met:
Bas de Maree (Projectleider)
Ricardo Pret (leidinggevend monteur)
Sander Nijzink (leidinggevend monteur)

Proj 4 (deelgebied 4 7) Verdronkenoord 12 Alkmaar, renovatie 13 appartementen (45%)
Goes-Plooy BV Heiloo/Haarlem (Haarlem heeft alleen monteurs, en worden door Heiloo aangestuurd. Dus bij 
steekproef op project is de kans dat Haarlem gekozen wordt evengroot als dat Heiloo gekozen wordt.)
- Proj nr: G190340
- Naam; Adres; Verdronkenoord 12 Alkmaar, renovatie 13 appartementen
- Opdr.gev: Ludwig Vastgoed BV te Haarlem
- Opdr. bev.: 2018 10 10 Ref. I-18BR1502
- Ontwerp berekeningen: gasleiding woning 1 dd 25-02-2020. waterleiding woning 1 dd 25-02-2020
- Uitvoeringstekeningen: Via Fields: Water Gas: Tek W.02 dd 2020 05 20. Tek W.03 DEF dd 28-08-2020 akk Gijs 
Admiraal
- Uitvoeringsbeoordeling/Montagebeoordeling/Controle: Water Gas: Tek W.02 dd 2020 05 20. akk door Gijs 
Admiraal.
Gesproken met:
Gijs Admiraal (Projectleider) Goes Plooy Heiloo/Haarlem
Rene Schilder (Hoofdmonteur) Goes Plooy Heiloo/Haarlem

Proj 5 (deelgebied 16) Fam X Rammekens 28 te Alkmaar OH (16)
Goes-Plooy BV Heiloo/Haarlem (Haarlem heeft alleen monteurs, en worden door Heiloo aangestuurd. Dus bij 
steekproef op project is de kans dat Haarlem gekozen wordt evengroot als dat Heiloo gekozen wordt.)
- Proj nr: G20WB7828
- Naam; Adres; Fam X Rammekens 28 te Alkmaar OH (16)
- Opdr.gev: Kennemer wonen te Alkmaar.
- Opdr. bev.: dd 04-01-2012 
Gesproken met:
Kubilay Coban (Service monteur S&O)
Dennis Hoogland (werkvoorbereiding S&O)

Proj 6 (deelgebied 4 5 7 8) Gereed project: Locas Installatietechniek BV Heiloo (alleen dossier)
- Proj nr: 193962
- Naam; Adres; Marnixkade 53-55 te Amsterdam
- Opdr.gev: Coen Hagedoorn Bouwgroep BV
- Instalaltie eindcontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Installatierapportage Water / Gas 53-3H dd 29-04-
2020 door Arie Jansen.
- gebruikershandleidingen: Ja, staat in de eindcontrole.
- verbaal van oplevering/veiligverklaring:  Installatierapportage Water / Gas 53-3H dd 29-04-2020 door Arie 
Jansen.
Gesproken met:
Wim Hoogeboom (Projectleider) Locas Installatietechniek BV Heiloo
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Proj 7 (deelgebied 4 5 7 8) Gereed project: Locas Installatietechniek BV Noordwijk (alleen dossier)
- Proj nr: 183887
- Naam; Adres; Nwb woning Fam Smith te Noordwijk
- Opdr.gev: HMU & Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling BV te De Lier
- Instalaltie eindcontrole/metingen (elektra, gas, water, CV):
- verbaal van oplevering/veiligverklaring: Garantie verklaring dd 8-10-2019 oa HWA, Binnenriolering, 
Waterinstallatie
Gesproken met:
Ronald Kortekaas (Vestigingsleider ZH)

Proj 8 (deelgebied 16) Gereed project: Goes-Plooy BV Heiloo/Haarlem (alleen dossier)
Goes-Plooy BV Heiloo/Haarlem (Haarlem heeft alleen monteurs, en worden door Heiloo aangestuurd. Dus bij 
steekproef op project is de kans dat Haarlem gekozen wordt evengroot als dat Heiloo gekozen wordt.)
- Proj nr: G-20WB7704
- Naam; Adres; Dhr de Ridder, Obliehoren 22 te Noordwijk
- Opdr.gev: Dhr. de Ridder
- Opdr. bev.: Van Astentijd dd voor 2014. In syntess overgenomen M2015-0409
- Instalaltie eindcontrole/metingen (elektra, gas, water, CV): Checklist CV Nefit Proline. dd 04-09-2020 door 
Thomas v Diepen. Eurolyzer OCD srnr 034202451 en Rookgasprobe A0016750

Proj 9 (deelgebied 1) Stef Swart Elektrotechniek  BV S-19PR031,Alkmaar Ons Park (26x woning, 15x app. & 
kelder)  E-installaties nieuwbouw woningen en appartementengebouw; 
Philip Gabriel voorman; 
Ally Rikahoma, monteur

Proj 10 (deelgebied 1) Stef Swart Elektrotechniek S-19PR034  170601 8 woningen - De Heren van Wormer     E-
installaties nieuwbouw woningen; 
Philip Gabriel voorman; 
Luc Brandenburg monteur

Proj 11 (deelgebied 1) Stef Swart Elektrotechniek BV  Project renovatie woning project WBS-19WB246; Hendrik 
Andriessenlaan 16 Heemstede.; 
Philip Gabriel. (woning oplevering)
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Ongevallen statistiek
Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal aantal gewerkte uren 92800 108800 142000 168000 168000 168000

Aantal bedrijfsongevallen met verzuim. 0 0 0 0 0 1
Aantal bedrijfsongevallen met dodelijke afloop. 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 1
Frequentie (IF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,95

Aantal werknemers (incl. tijdelijke medewerkers) 58 68 89 115 105 105
Eigen medewerkers: totaal bezetting einde jaar 58 68 89 115 105 105

Toelichting

(1)  Indien exacte gegevens niet voorhanden zijn kan de volgende globale vuistregel gebruikt worden: Een fulltime medewerker heeft circa 1800 
werkbare uren per jaar.

(2)  Meegenomen worden enkel de ongevallen waarbij de volledige werkdag na de dag van het ongeval is verzuimd.

(3)  De frequentie (IF) moet via bijgaande formule berekend worden
                                                                          (Totaal aantal bedrijfsongevallen) x 10^6
                                                                          ___________________________________
Frequentie (IF) =                                               Totaal aantal gewerkte uren.
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Rapportblad 1
Bedrijfsnaam : Locas Beheer B.V.

Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V. 
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV  

Datum : 11-9-2020

Resultaat Norm Status

Eis: Uit controle dient onderbouwd te worden met welke gebruikte 
meetinstrumenten is gemeten.

Bevinding: De gebruikte meetinstrumenten voor de veiligverklaring 
is niet voldoende herleidbaar.

Bewijs: Project 5: OH wordt in de checklist voor OH niet (altijd) 
aangegeven welke gecalibreerde meetmiddelen worden gebruikt.

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.8 KT>C

T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming
Norm Maatregelen voor Extra audit op

BRL 6000-AB:2016
Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, e.v.t. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen.
Uit de afhandeling van een tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking en tot welke oplossing is 
gekomen. Bij een kritische tekortkoming moet tevens de implementatie en de effectiviteit van de genomen maatregel worden aangetoond. Kiwa 
beoordeelt de maatregelen, bij een kritische tekortkoming is hiervoor doorgaans een extra audit noodzakelijk.

  
Paraaf teamleider Kiwa : Paraaf directievertegenwoordiger auditee :
  

Afhandeling tekortkoming(en):
Datum reactie klant: 2020 10 07 en 2020 10 27
Referentie ontvangen documenten: APP bestand met opb. nummers. / Werkbonnen met Checklisten en 
meternummers.
OORZAAL: Locatie van invullen meternummer foutief gekozen, hierdoor werkbon afsluitbaar zonder invulling. Er 
is onvoldoende controle door de service coördinator geweest op de invulling en is niet vastgelegd in de werkwijze.
OMVANG: Dit betreft alleen Goes-Plooy BV
OPLOSSING: De checklist voor de onderhoud wordt voorzien van een verplicht invulveld meternummer. De 
werkbon / checklist kan pas worden afgesloten als het nummer is ingevuld.
OPERATIONALITEIT: Zie Bijlage 1 bij rapportblad 1 checklist aangevuld met verplicht invulveld. GEZIEN 
meternummer is item 77 op volgorde 63.
EFFECTIVITEIT: Gezien: WG-20WB8431 dd 2020 10 13, WG20WB8509 dd 2020 10 15

Hiermee is de KT voor AKK, en zal tijdens de volgende audit opnieuw getoetst worden.

 
Paraaf teamleider Kiwa : Datum
 

9-11-2020
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Rapportblad 2
Bedrijfsnaam : Locas Beheer B.V.

Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V. 
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV  

Datum : 11-9-2020

Resultaat Norm Status

Eis: Aantoonbaar maken dat de ge-eiste items uit de BRL6000 
7.7.15 in een "interne audit" gepland en uitgevoerd wordt getoetst.

Bevinding: Door interne organisatieverandering is de "interne audit" 
beperkt gebleven.

Bewijs: De toonbare interne audit van dd 31-08-2020 geeft alleen 
procedures. De interne-audit planning voor 2020-2021 geeft wel de 
projectbezoeken aan in aug 2020. Deze zijn tot op heden nog niet 
uitgevoerd, planning is er verder niet meer op afgestemd.

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.15 T>C

T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming
Norm Maatregelen voor Extra audit op

BRL 6000-AB:2016
Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, e.v.t. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen.
Uit de afhandeling van een tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking en tot welke oplossing is 
gekomen. Bij een kritische tekortkoming moet tevens de implementatie en de effectiviteit van de genomen maatregel worden aangetoond. Kiwa 
beoordeelt de maatregelen, bij een kritische tekortkoming is hiervoor doorgaans een extra audit noodzakelijk.

  
Paraaf teamleider Kiwa : Paraaf directievertegenwoordiger auditee :
  

Afhandeling tekortkoming(en):
Datum reactie klant: 2020 10 07 en 2020 10 27
Referentie ontvangen documenten: VCA jaarplanning en KAM jaarplanning / Bijgewerkt jaarplan 2020-2021
OORZAAK: Intern dachten we dat dit goed liep en de focus lag op de integratie van de nieuwe VCA-norm.
Vanwege prioriteitstelling is er samen met de ondersteunende partij voor gekozen om de locatiebezoeken op een 
later tijdstip te doen. Q4 of Q1 2021.
OMVANG: Gehele organisatie
OPLOSSING: De VCA/ISO/BRL jaarplanning wordt geactualiseerd en tevens in de Outlookagenda’s van het MT 
verwerkt. Hiermee borgen we dat maandelijks de benodigde interne controles worden uitgevoerd. Per kwartaal 
zal dit eventueel intern getoetst worden door BTCONSUL
OPERATIONALITEIT: Zie bijlage 2A VCA-jaarplan 2020-2021 en bijlage 2B jaarplanning KAM 2020-2021. 
GEZIEN bijgewerkt jaarplan dd 2020 10 23.
EFFECTIVITEIT: Effectiviteit zal aangetoond worden tijdens de volgende audit. Hiermee is de T akkoord.

 
Paraaf teamleider Kiwa : Datum
 

9-11-2020
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Rapportblad 4
Bedrijfsnaam : Locas Beheer B.V.

Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V. 
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV  

Datum : 11-9-2020

Resultaat Norm Status

Eis Alle medewerkers hebben kennis van de VGM-regels en 
voorschriften, CA 3.5 .
Bevinding: Van medewerkers niet zijnde direct in dienstverband, 
ontbreekt een registratie van borging opdat deze zijn 
geïnformeerd.(zie minimum eis van over te dragen 
bedrijfsspecifieke informatie.)
Bewijs: Tijdelijke medewerkers en ook medewerkers welke een 
leerwerkovereenkomst hebben ontbreekt registratie.

VCA*:2017/6.0, § 3.5 KT>C

T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming
Norm Maatregelen voor Extra audit op

VCA*:2017/6.0
Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, e.v.t. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen.
Uit de afhandeling van een tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking en tot welke oplossing is 
gekomen. Bij een kritische tekortkoming moet tevens de implementatie en de effectiviteit van de genomen maatregel worden aangetoond. Kiwa 
beoordeelt de maatregelen, bij een kritische tekortkoming is hiervoor doorgaans een extra audit noodzakelijk.

  
Paraaf teamleider Kiwa : Paraaf directievertegenwoordiger auditee :
  

Afhandeling tekortkoming(en):
Datum reactie klant: 2020 10 07 en 2020 10 27
Referentie ontvangen documenten: Document: Introductieverklaring en PBM-verstrekking EN checklist nieuwe 
medewerkers.
OORZAAK: Nooit bij stil gestaan dat dit ook voor inleners en ZZP’ers aantoonbaar diende te zijn. Gingen er vanuit 
dat dit door ingehuurde zelf georganiseerd diende te worden. Is wel besproken tijdens de interne controle. Dit 
kwam zo weinig voor dat we hier geen standaard procedure voor hadden.
OMVANG: Gehele organisatie
OPLOSSING: Voor eigenmedewerkers (ook met leerovereenkomst), inleners/ZZP’ers wordt de introductie 
(nieuwe) medewerkers gebruikt, zie bijlage. Deze werkwijze wordt gecommuniceerd met de projectleiders van de 
3 organisaties.
OPERATIONALITEIT: Zie bijlage 4A introductie nieuwe medewerkers en bijlage 4B checklist nieuwe 
medewerkers. GEZIEN de 2 formulieren voor de beheersing hiervan.
EFFECTIVITEIT: Gezien nieuwe medewerkers, oa Jesse Kerkhoff dd 2020 10 23 + introductie formulier dd 2020 
10 07

Hiermee is de KT voor AKK, en zal tijdens de volgende audit opnieuw getoetst worden.

 
Paraaf teamleider Kiwa : Datum
 

9-11-2020
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Rapportblad 5
Bedrijfsnaam : Locas Beheer B.V.

Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V. 
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV  

Datum : 18-9-2020

Resultaat Norm Status

Eis  BRL 7.7.12 De certificaathouder moet de vakbekwaamheid 
(kennis en ervaring) van de medewerkers vastleggen. En voor 
ISO7.2 vaststellen.
VCA 3.1,  ISO9001 7.2 geschikte gedocumenteerde informatie als 
bewijs van competentie bijhouden.
Bevinding: Registraties en of bewijzen ontbreken.
(betreft met name elektra, van gas en water installaties konden de 
registraties wel worden getoond.
Bewijs: Steekproef in syntess geeft aan dat registraties ontbreken.

ISO 9001:2015, § 7.1.6 T>C
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.12 T>C

T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming
Norm Maatregelen voor Extra audit op

ISO 9001:2015
BRL 6000-AB:2016

Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, e.v.t. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen.
Uit de afhandeling van een tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking en tot welke oplossing is 
gekomen. Bij een kritische tekortkoming moet tevens de implementatie en de effectiviteit van de genomen maatregel worden aangetoond. Kiwa 
beoordeelt de maatregelen, bij een kritische tekortkoming is hiervoor doorgaans een extra audit noodzakelijk.

  
Paraaf teamleider Kiwa : Paraaf directievertegenwoordiger auditee :
  

Afhandeling tekortkoming(en):
Datum reactie klant: 2020 10 07 en 2020 10 27
Referentie ontvangen documenten: Personeelsformulier, Diplomalijst, lijst v medewerkers per vestiging.
OORZAAK: Niet alle diploma’s van de medewerkers zijn bij in dienstneming opgevraagd, ondanks wel vereist.
OMVANG: Swart Elektrotechniek
OPLOSSING: Alle medewerkers verzocht diploma’s digitaal aan te leveren en deze verwerkt in Syntess.
Een registratie formulier medewerker gegevens opstellen welke gebruikt wordt bij het in dienst nemen van een 
medeweker. Daarnaast wordt in tabblad opleidingen (geldt voor alle BV’s) de opleidingen verwerkt in het systeem, 
waardoor er een totaal overzicht beschikbaar is per BV.
OPERATIONALITEIT: Zie bijlage 5A personeel formulier voor registratie diploma’s. Wij kunnen vanwege het VGA 
geen diploma’s mee sturen als bijwijslast. Deze kunnen wij wel via TEAMS digitaal tonen. Wij hebben als bijlage 
5B “Printscreen documenteren opleidingen” wel een printscreen toegevoegd van een van de medewerkers (dit 
betreft een greep uit de administratie). Dit wordt nog verder uitgewerkt over de overige BV’s Zie bijlage 5C t/m 5E 
overzicht medewerkers op functie. GEZIEN opleidingen per persoon dd 2020 10 26

EFFECTIVITEIT: Effectiviteit zal aangetoond worden tijdens de volgende audit. Hiermee is de T akkoord.

 
Paraaf teamleider Kiwa : Datum
 

9-11-2020
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Rapportblad 6
Bedrijfsnaam : Locas Beheer B.V.

Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V. 
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV  

Datum : 11-9-2020

Resultaat Norm Status

Eis 9.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?
Bevinding: Jaarlijkse keuring zoals procedureel is ingeregeld heeft 
niet plaats gevonden 
Bewijs: sedert juli 2020 heeft geen herkeur plaats gevonden van 
gereedschap, en is een achterstand vastgesteld en is materiaal in 
omloop voor gebruik met een vervallen termijn.

VCA*:2017/6.0, § 9.2 KT>C

T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming
Norm Maatregelen voor Extra audit op

VCA*:2017/6.0
Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, e.v.t. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen.
Uit de afhandeling van een tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking en tot welke oplossing is 
gekomen. Bij een kritische tekortkoming moet tevens de implementatie en de effectiviteit van de genomen maatregel worden aangetoond. Kiwa 
beoordeelt de maatregelen, bij een kritische tekortkoming is hiervoor doorgaans een extra audit noodzakelijk.

  
Paraaf teamleider Kiwa : Paraaf directievertegenwoordiger auditee :
  

Afhandeling tekortkoming(en):
Datum reactie klant: 2020 10 07 en 2020 10 27 en 2020 11 09
Referentie ontvangen documenten: Aangepaste WPI met dit item. Planning gereedschapkeur van GOEDHART
OORZAAK: Door wegvallen interne keurmeester en de COVID-19 een achterstand opgelopen, doordat er geen 
interne plaats vervanger aanwezig is.
OMVANG: Gehele organisatie
OPLOSSING: Het keuren van de gereedschappen wordt uitbesteed aan een extern bedrijf. Formulier WPI 
aanpassen met periodieke controle PBM’s door projectleider
OPERATIONALITEIT: Zie bijlage 6A aangepaste WPI met vermelding controle PBMs. Plan van aanpak keuring 
gereedschappen. Keuren gereedschappen deels door twee externe partijen en deels door monteur Swart 
Elektrotechniek. Door de keuring tijdelijk vanuit drie invalshoeken op te pakken proberen we de achterstand 
sneller in te lopen. Swart Elektrotechniek is per omgaande gestart. Extern bedrijf Groenhart kan vanwege de 
drukte (achterstanden door Corona) pas begin november 2020 aanvangen. Er wordt gestreefd om alles op een 
zeer kort termijn gereed te hebben, met maximale uitloop kerst 2020. Na dit jaar wordt het gehele pakket 
ondergebracht bij Groenhart.
EFFECTIVITEIT: Planning gereedschapkeur 2020 per vestiging. Eerste registraties gezien. De planning is/wordt 
opgevolgd.

Hiermee is de KT voor AKK, en zal tijdens de volgende audit opnieuw getoetst worden.

 
Paraaf teamleider Kiwa : Datum
 

9-11-2020
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Auditplan
Bedrijfsnaam : Locas Beheer B.V.

Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V. 
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV  

Contactpersoon : Dhr. Ronald Kortekaas
E-mail : r.groeneveld@locastechniek.nl

Vestigingsadres : Westerweg 198 C
1852 AP  HEILOO
Netherlands

Postadres : Westerweg 198 C
1852 AP  HEILOO
Netherlands

Tel : 072-5333481
Fax :

Onderzoek : A10

Audit type : ISO 9001: 2015 Herevaluatie
BRL 6000-AB: 2016 Herevaluatie
BRL 6000-21/00: 2019 Speciale audit
VCA*: 2017/6.0 Speciale audit

Datum : 20-8-2020, 26-8-2020, 7-9-2020, 8-9-2020, 9-9-2020, 11-9-2020, 15-9-2020, 28-10-
2020, 24-2-2021

Audit Team

Teamleider : Dirk Konijnenberg
Auditteam : Michiel Siemerink, BRL 6000-AB: 2016 en ISO9001

Dirk Konijnenberg, ISO 9001:2015 BRL6000-AB en VCA
Jeroen de Vrught, BRL6000-21

Normeisen

Reglement(en) : Kiwa Reglement voor certificatie: 2017

Norm(en) Scope/Nace Certificaatnr. Einddatum

ISO 9001:2015 28C KSC-K65488 4-11-2020
-Locas Beheer B.V.;
Het ontwerpen, installeren en het verlenen van service en onderhoud aan werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installatie installaties en uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden. 

BRL 6000-AB:2016 28C K85551 4-11-2020
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V. 
04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.
07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen.

BRL 6000-AB:2016 28C K47745/07 4-11-2020
- Locas installatietechniek B.V. 
04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.
05 Middelgrote gasinstallaties (= 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van
bouwwerken, anders dan individuele woningen.
07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen.
08 Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele 
 

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK

Uitvoerend onderdeel:
Wilmersdorf 50
7300 AC Apeldoorn

Tel (0)88 998 33 93

www.kiwa.nl
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BRL 6000-AB:2016 28C K102773/01 22-11-2022
-Stef Swart Elektrotechniek BV (Haarlem en Alkmaar)
01 Elektrotechnische installaties van individuele woningen.
02 Middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele 
woningen.

BRL 6000-AB:2016 28C K63536 4-11-2020
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V. 
16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 130 KW

BRL 6000-21/00:2019 28C K102775 22-11-2022
- Locas installatietechniek B.V.
BRL6000 deelgebied 21, subdeelgebied:
1. Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele
woningen (ontwerpen, klein)
2. Installeren van Energiecentrales van
bodemenergiesystemen van individuele
woningen (installeren, klein)

VCA*:2017/6.0 28C / 43.21 43.22 43.9 VCA-K47744 4-11-2020
Locas Beheer B.V.:
Het installeren en het verlenen van service en onderhoud aan werktuigbouwkundige en elektrotechnische 
installatie installaties en uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden. 

Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in 
onderling overleg van deze planning worden afgeweken.
Indien wij 2 dagen voorafgaand aan de audit geen reactie op het schema hebben ontvangen gaan wij er vanuit dat het auditteam dit onverkort kan 
aanhouden.
De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokkene personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor het interview. Tevens zorgt 
hij voor een beschikbare ruimte waar de auditor(en) aan het einde van de dag de rapportage kunnen maken.

Datum 20-8-2020

Auditplan voor auditor : Dirk Konijnenberg
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-10:30 Voorbereiding en 

opstellen van het 
auditplan incl.

(Remote afstemmen); Opstellen van het auditplan en de 
Past Preformance Review.; Aangeleverd gekregen en 
beoordeeld: Handboek Locas Beheer BV, 
Directiebeoordeling Locas Beheer BV, Interne audit.

Datum 26-8-2020

Auditplan voor auditor : Dirk Konijnenberg
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-17:00 Fase 1 (remote 

uitgevoerd) 
Ronald Kortekaas KAM manager / vestigingsleider; Fase 1 
VCA

Systeem; Personeel 
management; Strategie en 
Beleid; Assetmanagement; 
Procesmanagement; Klanten; 
Leveranciers; Resultaten; 
Evaluatie

Auditplan voor auditor : Jeroen de Vrught
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-09:00 Openingsgesprek 

(Heiloo)
Ronald Kortekaas KAM manager / vestigingsleider

09:00-09:30 BRL6000-21 systeem Systeem
09:30-12:00 Opening Heiloo BRL6000-21 KHB; Dossier ; Regelgeving Procesmanagement
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Datum 7-9-2020

Auditplan voor auditor : Dirk Konijnenberg
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-09:00 Openingsbijeenkomst 

Heiloo (On-site)
 Introduktie in Heiloo met: Richard Groeneveld 
directeur/eigenaar, Ronald Kortekaas (Bedrijfsleider 
GoesPlooy en Locas Instalaltietechniek), Paul Swart 
(bedrijfsleider stef Swart)

09:00-10:00 Interview projectselectie Ronald Kortekaas (Bedrijfsleider GoesPlooy en Locas 
Instalaltietechniek), Paul Swart (bedrijfsleider stef Swart)

10:00-12:30 VCA Registraties Paul Swart/ Ronald Kortekaas; RIE; Voorlichting en 
communicatie; Werkplekinspecties; Materieel en 
gereedschappen; Incidenten en registratie; 
werkplekinspecties; opleidng en HRM zaken

Communicatie; Personeel 
management; 
Assetmanagement; 
Procesmonitoring; Interne audits; 
Afwijkingen/incidenten; 
Verbeteringen

12:30-13:00 Lunch
13:00-17:00 (Vervolg) VCA 

Registraties + ISO9001
Paul Swart/ Ronald Kortekaas; RIE; Voorlichting en 
communicatie; Werkplekinspecties; Materieel en 
gereedschappen; Incidenten en registratie; 
werkplekinspecties; opleidng en HRM zaken

Communicatie; Personeel 
management; 
Assetmanagement; 
Procesmonitoring; Interne audits; 
Afwijkingen/incidenten; 
Verbeteringen

Auditplan voor auditor : Michiel Siemerink
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-09:00 Openingsgesprek 

(Heiloo) (On-site)
 Introduktie in Heiloo met: Richard Groeneveld 
directeur/eigenaar, Ronald Kortekaas (Bedrijfsleider 
GoesPlooy en Locas Instalaltietechniek), Paul Swart 
(bedrijfsleider stef Swart)

09:00-10:00 Interview projectselectie Ronald Kortekaas (Bedrijfsleider GoesPlooy en Locas 
Instalaltietechniek), Paul Swart (bedrijfsleider stef Swart)

10:00-12:30 Projectbezoek 1 vervolg Proj bezoek 1 BRL6000 + VCA (Renovatie De Hoek 
te Amsterdam (4 5 7 8)); Wim Hoogeboom (Projectleider) 
Locas Installatietechniek BV Heiloo; Rik Schellevis (1e 
monteur) Locas Installatietechniek BV Heiloo; David de 
Bruin (hulpmonteur) Locas Installa

Personeel management; 
Assetmanagement; 
Procesmanagement

12:30-13:00 Lunch (Heiloo)
13:00-14:00 Projectbezoek 1 vervolg Proj bezoek 1 BRL6000 + VCA (Renovatie De Hoek 

te Amsterdam (4 5 7 8)); Wim Hogeboom (Projectleider W 
(Locas Heiloo)

Personeel management; 
Assetmanagement; 
Procesmanagement

14:00-15:30 Interview  BRL 6000 
Locas Heiloo

Wim Hogeboom (Projectleider W (Locas Heiloo) Procesmanagement

15:30-17:00  Project dossier Goes 
Plooy (Heiloo / Haarlem)

Gijs Admiraal (Projectleider W (Goes Plooy Heiloo) Procesmanagement

Datum 8-9-2020

Auditplan voor auditor : Dirk Konijnenberg
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-09:00 Opening Stef Swart 

Alkmaar (On-site)
Paul Swart, vestigingsleider

09:00-09:30 Proje
09:30-12:30 Interview  BRL 6000 Paul 

Swart, Alkmaar
IKB projectdossierbeoordeling ; Paul Swart 
(vestigingsleider/projectleider)

Procesmanagement; Klanten; 
Leveranciers; Resultaten

12:30-13:00 Lunch
13:00-15:00 Projectbezoek 9 

(BRL6000 + VCA + 
ISO9001)

(deelgebied 1) S-19PR031,Alkmaar Ons Park (26x woning, 
15x app. & kelder)  E-installaties nieuwbouw woningen en 
appartementengebouw; Philip Gabriel voorman; Ally 
Rikahoma, monteur

Personeel management; 
Assetmanagement; 
Procesmanagement

15:00-17:00 Projectbezoek 10 
(BRL6000 + VCA + 
ISO9001)

(Deelgebied 1) S-19PR034  170601 8 woningen - De Heren 
van Wormer     E-installaties nieuwbouw woningen; Philip 
Gabriel voorman; Luc Brandenburg monteur

Personeel management; 
Assetmanagement; 
Procesmanagement

Auditplan voor auditor : Michiel Siemerink
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-09:00 Openingsgesprek 

(Heiloo) (On-site)
 Introduktie in Noordwijk met: Ronald Kortekaas 
(Bedrijfsleider GoesPlooy en Locas Instalaltietechniek), 

09:00-10:30 Interview  BRL 6000 
Locas Installatietechniek 
loca

Ronald Kortekaas vestigingsleider Locas Installatietechniek 
(locatie Noordwijk)

Procesmanagement

10:30-13:00 Projectbezoek 2 BRL6000 + VCA (74 woningen Ringoevers deelplan IV te 
Hillegom) Locas Noordwijk; Bas de Maree (Projectleider); 
Ricardo Pret (leidinggevend monteur); 

Personeel management; 
Assetmanagement; 
Procesmanagement
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13:00-13:30 Lunch 
13:30-14:30 Projectbezoek3 BRL6000 + VCA (Aanpassen installaties bedrijfspand Ploeg 

Kozijnen - Haverstraat 19 te Nieuw Vennep) Locas 
Noordwijk\; Bas de Maree (Projectleider); Ricardo Pret 
(leidinggevend monteur); Sander Nijzink (leidinggevend 
monteur)

Personeel management; 
Assetmanagement; 
Procesmanagement

14:30-16:00 Projectbezoek4 Verdronkenoord 12 Alkmaar, renovatie 13 appartementen. 
Goes Plooy Heiloo/Haarlem; Gijs Admiraal (Projectleider) 
Goes Plooy Heiloo/Haarlem; Rene Schilder (Hoofdmonteur) 
Goes Plooy Heiloo/Haarlem; 

Personeel management; 
Assetmanagement; 
Procesmanagement

16:00-17:00 Projectbezoek 5 Fam X Rammekens 28 te Alkmaar OH (16) Goes Plooy 
Heiloo/Haarlem; Kubilay Coban (Service monteur S&O); 
Dennis Hoogland (werkvoorbereiding S&O); 

Personeel management; 
Assetmanagement; 
Procesmanagement

Datum 9-9-2020

Auditplan voor auditor : Dirk Konijnenberg
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-09:30 Projectbezoek 11 

(BRL6000 + VCA) (On-
site) 

deelgebied 1 Project renovatie woning project WBS-
19WB246; Hendrik Andriessenlaan 16 Heemstede.; Philip 
Gabriel. (woning oplevering)

09:30-10:30 Interview directie en MT Heiloo met: Richard Groeneveld directeur/eigenaar, Ronald 
Kortekaas (Bedrijfsleider GoesPlooy en Locas 
Instalaltietechniek), Paul Swart (bedrijfsleider stef Swart)

Organisatie; Communicatie; 
Strategie en Beleid; 
Systeemevaluatie

10:30-11:30 Corrigerende 
maatregelen en 
verbeterpunten

Ronald Kortekaas, KAM functionaris Verbeteringen

11:30-12:30 Magazijn beheer en 
logistiek

Ronald Kortekaas, vestigingsleider

12:30-13:00 Lunch
13:00-14:30 Preventiemedewerker Ronald Kortekaas, Preventiemedewerker; Rol 

preventiemedewerker Taken en Verantwoordelijkheden.; 
Rol mbt. monitoren van gezondheid medewerkers

14:30-17:00 Service Dennis Hoogland, planneer coordinator service Klanten; Afwijkingen/incidenten

Auditplan voor auditor : Michiel Siemerink
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-09:00 Opening Heiloo (On-site) projecten planning Locatie Heiloo voor project dossier 

Goesplooy OH met Dennis Hoogland
09:00-09:30 BRL IKB systeem 

elementen
Dennis Hoogland Systeem; Personeel 

management; 
Assetmanagement; 
Procesmonitoring

09:30-10:30 Interview directie en MT Heiloo met: Richard Groeneveld directeur/eigenaar, Ronald 
Kortekaas (Bedrijfsleider GoesPlooy en Locas 
Instalaltietechniek), Paul Swart (bedrijfsleider stef Swart)

Organisatie; Communicatie; 
Strategie en Beleid; 
Systeemevaluatie

10:30-12:30 Vervolg BRL IKB systeem 
elementen

Vervolg interview fase 2 aspecten (meetmiddelen, interne 
audit, KvK, vakbekwaamheden, enzz.); Dennis Hoogland

Systeem; Personeel 
management; Assetmanagement

12:30-13:00 Lunch 
13:00-17:00 Vervolg BRL IKB systeem 

elementen
Vervolg interview fase 2 aspecten (meetmiddelen, interne 
audit, KvK, vakbekwaamheden, enzz.)

Systeem; Assetmanagement; 
Resultaten

Datum 11-9-2020

Auditplan voor auditor : Dirk Konijnenberg
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-09:00 (Heiloo) (On-site)
09:00-10:15 Vervolg service 

afhandeling en contract 
registrati

Dennis Hoogland

10:15-11:00 Interne audits Ronald Kortekaas
11:00-12:00 Opleiding registraties Ronald Kortekaas
12:00-12:30 Lunch
12:30-16:00 Rapportage voorbereiding 

terugkoppeling
16:00-16:30 Auditafsluiting en 

terugkoppeling te Heiloo
Richard Groeneveld directeur/eigenaar, Ronald Kortekaas 
(Bedrijfsleider GoesPlooy en Locas Instalaltietechniek),; 
Preventiemedewerker Ronald Kortekaas
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Auditplan voor auditor : Michiel Siemerink
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-09:00 (Remote Heiloo) (On-site)
09:00-12:00 BRL6000 handboek Systeem
12:00-12:30 Lunch
12:30-15:00 Rapportage restpunten 

beoordelen 
systeemregistraties.

Systeem; Procesmonitoring; 
Evaluatie

15:00-16:00 Rapportage voorbereiding 
terugkoppeling

16:00-16:30 Auditafsluiting en 
terugkoppeling te Heiloo

Richard Groeneveld directeur/eigenaar, Ronald Kortekaas 
(Bedrijfsleider GoesPlooy en Locas Instalaltietechniek),; 
Preventiemedewerker Ronald Kortekaas

Datum 15-9-2020

Auditplan voor auditor : Dirk Konijnenberg
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-17:00 Rapportage (Off-site / 

Remote)

Auditplan voor auditor : Michiel Siemerink
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-17:00 Rapportage (Remote / 

Off-site)

Datum 28-10-2020

Auditplan voor auditor : Michiel Siemerink
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-12:30 EXTRA Rapportage nav 

beoordelen en verwerken 
T en 

EXTRA Rapportage nav beoordelen en verwerken T en 
KT's) (Remote / Off Site)

Datum 24-2-2021

Auditplan voor auditor : Jeroen de Vrught
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-09:00 Opening BRL6000-21/00 

(On-site)
Opening BRL6000-21/00 (On-site)

09:00-12:30 Projectbezoeken 21-1 2 
en dossiers

12:30-13:00 Lunch
13:00-16:30 Projectbezoeken 21-1 2 

en dossiers

Auditdoelstelling. Kiwa zal gedurende de bovenstaande audit toetsen of: 
- het managementsysteem en het managementhandboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het 
toepassingsgebied en de scope (zie boven benoemd);
- het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde wet- 
en regelgeving en contractuele eisen;
- de gedefinieerde processen en documentatie van het managementsysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd;
- het managementsysteem doeltreffend functioneert, continue verbetert en bijdraagt de doelstellingen van de organisatie te realiseren;
- de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het managementsysteem;
- de mogelijkheden die er zijn om te verbeteren;
- aan de Multi Site voorwaarden voldaan wordt (indien van toepassing).
.
Na afloop van Fase 1 (daar waar van toepassing) neemt de auditor, afhankelijk van het auditresultaat, de beslissing of wel of niet kan worden 
doorgegaan met Fase 2.
.
Toetsing ISO 9001:2015 conform het Kiwa Progress Model:
Systeem - ISO 9001 parg. 4.3, 4.4 (managementsysteem) en 7.5 (gedocumenteerde informatie) 
Organisatie en leiderschap - ISO 9001 parg. 5.1 (leiderschap), 4.1, 4.2, 5.3 (organisatie) en 7.4 (communicatie)
Strategie en beleid - ISO 9001 parg. 6.1 (risico’s en wetgeving) en 5.2, 6.1, 6.3, 7.1.1 (beleid en doelen)
Klanten - ISO 9001 parg. 9.1.2 (klanttevredenheid)
Personeelsmanagement - ISO 9001 parg. 7.1.6, 7.2, 7.3 (vakbekwaamheid)
Assetmanagement - ISO 9001 parg. 7.1.2 (middelen), 7.1.3, 7.1.4 (werkomgeving) en 7.1.5 (meetapparatuur)
Leveranciers - ISO 9001 parg. 8.4.1, 9.1.3 (leveranciersbeoordeling)
Procesmanagement - ISO 9001 parg. 8.1 (algemeen), 8.2 (verkoopproces), 8.3 (ontwerpproces), 7.1.1, 8.4 (inkoopproces) en 8.5, 8.6 
(productieproces)
Resultaten - ISO 9001 parg. 8.7 (afwijkingen/incidenten), 9.1.1 (procesmonitoring), 9.2 (interne audits) en 9.1.3, 10 (verbeteringen)
Evaluatie - ISO 9001 parg. 9.3 (systeemevaluatie)
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.
Bij aanvang van de VCA audit ontvangt de lead-auditor graag de volgende documenten:
-  actueel overzicht van alle medewerkers (naam, functie en datum indiensttreding);
-  overzicht van in- en uitdiensttredingen en bezetting in de afgelopen3 kalenderjaren;
-  actueel overzicht van alle lopende projecten;
-  ongevalcijfers over de afgelopen 3 kalenderjaren;
-  overzicht van het aantal gewerkte uren in de afgelopen 3 kalenderjaren.
Voor de wijze waarop de gegevens m.b.t. gewerkte uren en verzuimongevallen bij voorkeur dient te worden weergegeven, wordt verwezen naar
definities en begrippen, IF (Injury Frequency) in de VGM Checklist Aannemers.

Toetsing VCA 2017/6.0 conform het Kiwa Progress Model:
Organisatie en leiderschap - VCA parg. 1.2, 1.3 (organisatie) en 3,5, 4.1 (communicatie) 
Strategie en beleid - VCA parg. 1.1, 1.6 (beleid en doelen) en 2.1, 2.2, 2.3 (risico’s en wetgeving)
Personeelsmanagement - VCA parg. 1.4, 3.1, 4.2 (vakbekwaamheid), 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 (veiligheid) en 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 (gezondheid) 
Assetmanagement - VCA parg. 9.2 (middelen)
Leveranciers - VCA parg. 10.1, 10.2, 10.3 (leveranciersbeoordeling)
Procesmanagement - VCA parg. 3.6, 5.1, 5.2 (productieproces) en 9.1 (inkoopproces)
Resultaten - VCA parg. 1.5 (interne audits), 6.1, 6.2 (noodsituaties), 7.1 (procesmonitoring), 7.2 (verbeteringen), 11.1 (afwijkingen/incidenten) en 
11.2 (verbeteringen)
Evaluatie - VCA parg. 1.6 (systeemevaluatie)

De organisatievertegenwoordiger (bijvoorbeeld de VG-functionaris) wordt verzocht om de volgende personen uit te nodigen voor het slotgesprek:
-  het management dat wettelijk verantwoordelijk is voor gezondheid en veiligheid op het werk
-  het personeel dat verantwoordelijk is voor het bewaken van de gezondheid van werknemers 
-  de werknemersvertegenwoordiger(s) die verantwoordelijk zijn voor gezondheid en veiligheid op het werk
Rechtvaardiging in geval van afwezigheid moet worden vastgelegd.
.
Toetsing BRL 6000-21/00:2019 conform het Kiwa Progress Model:
Systeem - BRL 6000-21/00 parg. 6.2, 6.6 (managementsysteem) en 6.7.2, 6.7.12 (gedocumenteerde informatie) 
Organisatie en leiderschap - BRL 6000-21/00 parg. 6.4 (organisatie)
Strategie en beleid - BRL 6000-21/00 parg. 5.1 (risico’s en wetgeving) en 6.3 (beleid en doelen)
Personeelsmanagement - BRL 6000-21/00 parg. 4.2, 5.2, 6.7.15 (vakbekwaamheid)
Assetmanagement - BRL 6000-21/00 parg. 5.3, 6.7.13 (meetapparatuur)
Procesmanagement - BRL 6000-21/00 parg. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 6.7.1 (verkoopproces), 6.7.3, 6.7.4 (ontwerpproces), 6.7.5 (inkoopproces) en 4.6, 
4.7, 4.8, 6.7.6, 6.7.7 (productieproces)
Resultaten - BRL 6000-21/00 parg. 6.7.16, 6.7.17 (afwijkingen/incidenten), 6.5, 6.7.8, 6.7.9 (procesmonitoring) en 6.7.18 (interne audits).
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Bevestiging / wijziging
Certificatieovereenkomst
In aanvulling / wijziging op de actuele certificatieovereenkomst gelden de volgende bedrijfsgegevens:

Organisatie: Locas Beheer B.V.
Met werkmaatschappijen:
- Locas Installatietechniek B.V. 
- Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V.
- Stef Swart Electrotechniek BV  

Vestigingsadres: Westerweg 198 C
1852 AP  HEILOO
Netherlands

Postadres: Westerweg 198 C
1852 AP  HEILOO
Netherlands

Bedrijfslocaties:  Locas installatietechniek 
B.V.
’s Gravendijckseweg 31
2201 CZ NOORDWIJK
en
Westerweg 198 C
1852 AP  HEILOO

 Installatiebedrijf Goes-
Plooy B.V.
A. Hofmanweg 44 A, 
2031BL HAARLEM
en
’s Gravendijckseweg 31
2201 CZ NOORDWIJK

 Stef Swart 
Electrotechniek B.V. 
Kamerlingh Onnesstraat 27-Q , 
1821 BP ALKMAAR
en
A. Hofmanweg 44-A, 
2031 BL HAARLEM

 

Medewerkers (Fte): 138
(incl. tijdelijke medewerkers)

Normen/scope/toepassingsgebied>:
ISO 9001:2015 - 28C - -Locas Beheer B.V.;
Het ontwerpen, installeren en het verlenen van service en onderhoud aan werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installatie installaties en uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden. 

BRL 6000-AB:2016 - 28C - - Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V. 
04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.
07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen.

BRL 6000-AB:2016 - 28C - - Locas installatietechniek B.V. 
04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.
05 Middelgrote gasinstallaties (= 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van 
gasverbrandingstoestellen van
bouwwerken, anders dan individuele woningen.
07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen.
08 Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele 
 

BRL 6000-AB:2016 - 28C - -Stef Swart Elektrotechniek BV (Haarlem en Alkmaar)
01 Elektrotechnische installaties van individuele woningen.
02 Middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x 80A) van bouwwerken, anders dan 
individuele woningen.

BRL 6000-AB:2016 - 28C - - Installatiebedrijf Goes-Plooy B.V. 
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16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 130 KW
BRL 6000-21/00:2019 - 28C - - Locas installatietechniek B.V.
BRL6000 deelgebied 21, subdeelgebied:
1. Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele
woningen (ontwerpen, klein)
2. Installeren van Energiecentrales van
bodemenergiesystemen van individuele
woningen (installeren, klein)

VCA*:2017/6.0 - 28C / 43.21 43.22 43.9 - Locas Beheer B.V.:
Het installeren en het verlenen van service en onderhoud aan werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installatie installaties en uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden. 

Teamleider Kiwa

Naam Dirk Konijnenberg
Datum 9-11-2020
Handtekening


